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TEXTO: 01 - Comum à questão: 01 
Considere as informações sobre o brometo de ipratrópio, fármaco empregado no tratamento de doenças respiratórias 
como broncodilatador. 
 
Estrutura: 

 
Massa molar aproximada: 4 × 102 g/mol 
Informação extraída da bula: 
Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém:
brometo de ipratrópio........... 0,25 mg 
veículo q.s.p. ........................ 1 mL 
(cloreto de benzalcônio, edetatodissódico, cloreto de sód

 
 
Questão 01 - (FMJ SP/2014)  
A estrutura do brometo de ipratrópio apresenta ligações do tipo
 
a) covalente apolar, apenas. 
b) covalente polar, covalente apolar e iônica.
c) iônica, apenas. 
d) covalente polar, apenas. 
e) covalente polar e covalente apolar, apenas.
 
Questão 02 - (IBMEC SP Insper/2017)  
Um professor entregou a cada aluno o nome de um personagem da série de TV 
citou que cada aluno utilizasse as letras
comparar propriedades periódicas desses elementos e construir as fórmulas dos poss
eles. Só valiam os símbolos formados pela leitura feita da esquerda para a d
Um dos alunos recebeu o nome do personagem Bran Stark. Para esse pers
mico representado pelas letras do nome
tidos nas letras do sobrenome são, respectivamente,
 
a) enxofre e KS. 
b) potássio e KS2. 
c) boro e KS. 
d) rádio e K2S. 
e) nitrogênio e K2S. 
 
Questão 03 - (FPS PE/2017)  
O amianto foi um material muito empregado como matéria
construção civil, como o fibrocimento. O uso dessa fibra está em queda desde 1960, quando estudos confirmaram os 
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Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém: 

(cloreto de benzalcônio, edetatodissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.)

A estrutura do brometo de ipratrópio apresenta ligações do tipo 

covalente polar, covalente apolar e iônica. 

covalente polar e covalente apolar, apenas. 

 
Um professor entregou a cada aluno o nome de um personagem da série de TV Game ofThrones
citou que cada aluno utilizasse as letras do nome do personagem para escrever símbolos de elementos químicos, 

rar propriedades periódicas desses elementos e construir as fórmulas dos possíveis compostos formados por 
eles. Só valiam os símbolos formados pela leitura feita da esquerda para a direita e com letras subsequentes.
Um dos alunos recebeu o nome do personagem Bran Stark. Para esse personagem, o elemento com maior raio at

nome e sobrenome e a fórmula do composto iônico formado pelos símbolos co
são, respectivamente, 

O amianto foi um material muito empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolante
construção civil, como o fibrocimento. O uso dessa fibra está em queda desde 1960, quando estudos confirmaram os 
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Game ofThrones®. Em seguida, soli-
do nome do personagem para escrever símbolos de elementos químicos, 

veis compostos formados por 
ireita e com letras subsequentes. 

nagem, o elemento com maior raio atô-
e a fórmula do composto iônico formado pelos símbolos con-

prima na fabricação de materiais isolantes usados na 
construção civil, como o fibrocimento. O uso dessa fibra está em queda desde 1960, quando estudos confirmaram os 
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efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre os seus componentes, estão 
o dióxido de silício, SiO2, e o óxido de magnésio, MgO. Com relação aos compostos SiO2 e MgO, considere as afir-
mações seguintes. 
 
1. Na ligação entre o magnésio (metal alcalino terroso) e o oxigênio (calcogênio), há formação de um cátion 
Mg2+ e um ânion O2–, sendo classificada como ligação iônica. 
2. Devido à posição do Si, na tabela periódica (família do carbono), as ligações entre o silício e os átomos de 
oxigênio são consideradas covalentes. 
3. Em ambos os casos, a ligação entre os átomos do MgO e do SiO2 é realizada através da interação entre 
cargas positivas e negativas, ou seja, ligações iônicas. 
Dados: Mg (Z = 12); Si (Z = 14); O (Z = 8) 
Está(ão) correta(s): 
 
a) 1 apenas. 
b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 
 
Questão 04 - (FATEC SP/2016)  
As soluções de NaOH ou Ca(OH)2, apresentam soluto de caráter 
 
a) metálico, devido à presença de elétrons livres em suas estruturas. 
b) iônico, devido à presença de moléculas em suas estruturas. 
c) iônico, devido à presença de íons em suas estruturas. 
d) molecular, devido à presença de íons em suas estruturas. 
e) molecular, devido à presença de moléculas em suas estruturas. 
 
Questão 05 - (CEFET MG/2016)  
Ao reagir um metal alcalino-terroso do terceiro período da Tabela Periódica dos Elementos com um halogênio do 
segundo período forma-se um composto _______________ de fórmula ____________. 
Os termos que completam corretamente as lacunas são, respectivamente, 
 
a) iônico e MgF2. 
b) iônico e Na2O. 
c) molecular e Na2S. 
d) molecular e MgCl2. 
 
Questão 05 - (UEPG PR/2016)  
Sobre a configuração eletrônica e a Teoria do Octeto, assinale o que for correto. 
01. O átomo de número atômico 15, ao perder 3 elétrons, adquire a configuração de gás nobre. 
02. Os halogênios, como o flúor e o cloro, atingem o octeto quando recebem elétrons na camada de valência. 
04. Os metais alcalinos terrosos adquirem configuração eletrônica de gás nobre quando formam íons com número de 
carga +2. 
08. Átomos dos elementos do grupo 1 da tabela periódica, como o sódio e o potássio, possuem uma tendência acen-
tuada a perder elétrons da camada de valência. 
 
TEXTO: 02 - Comum à questão: 06 
O suco detox, forma reduzida da palavra “detoxification”, é uma bebida consumida por muitas pessoas que visam o 
emagrecimento ou o consumo de alimentos saudáveis. Um dos ingredientes mais utilizados na preparação deste 
suco é a couve-manteiga, cujo valor nutricional para 100 g é apresentado a seguir: 
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Questão 06 - (Centro UniversitÃ¡rio de Franca SP/2016) 
A combinação entre cloro e um dos elementos da tabela nutricional com 
13% VD ocorre por meio de ligação __________, resultando no composto de fórmula __________.
Assinale a alternativa que preenche correta e
 
a) covalente e CaCl2 
b) covalente e MgCl2 
c) covalente e MnCl2 
d) iônica e MgCl2 
e) iônica e MnCl2 
 
Questão 07 - (UNIRG TO/2016)  
Os elementos químicos genéricos, X e Y, apresentam as seguintes distribu
X = 1s2 2s2 2p6 3s1 
Y = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
Suponha que os dois elementos reajam com o cloro. De acordo com as distr
estruturas de Lewis, as fórmulas molecul
 
a) XCl e YCl 
b) XCl2 e YCl2 
c) XCl e YCl3 
d) XCl3 e YCl3 
 
Questão 08 - (UEPG PR/2017)  
Sobre as propriedades dos composto metálicos, assinale o que for correto.
 
01. Possuem brilho devido à reflexão da luz sobre a sua superfície polida.
02. São maleáveis e ducteis, e por isso podem ser 
04. Caracteristicamente possuem baixo ponto de fusão e ebulição.
08. Por não possuírem elétrons livres, não são capazes de conduzir corrente elétrica.
 
Questão 09 - (IFRS/2017)    
Em uma Olimpíada, os atletas buscam suas melho
Sobre esses materiais são feitas as afirmações:
 
I. O ouro é um metal excelente condutor de calor e eletricidade, cujo símbolo é Au.
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* % Valores diários com base em uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ.

(Centro UniversitÃ¡rio de Franca SP/2016)  
A combinação entre cloro e um dos elementos da tabela nutricional com  
13% VD ocorre por meio de ligação __________, resultando no composto de fórmula __________.
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

Os elementos químicos genéricos, X e Y, apresentam as seguintes distribuições eletrônicas:

Suponha que os dois elementos reajam com o cloro. De acordo com as distribuições eletrônicas e as respectivas 
estruturas de Lewis, as fórmulas moleculares desses compostos serão: 

Sobre as propriedades dos composto metálicos, assinale o que for correto. 

Possuem brilho devido à reflexão da luz sobre a sua superfície polida. 
São maleáveis e ducteis, e por isso podem ser convertidos em lâminas e fios. 
Caracteristicamente possuem baixo ponto de fusão e ebulição. 
Por não possuírem elétrons livres, não são capazes de conduzir corrente elétrica. 

Em uma Olimpíada, os atletas buscam suas melhores marcas, simbolizadas pelas medalhas de ouro, prata e bronze. 
Sobre esses materiais são feitas as afirmações: 

O ouro é um metal excelente condutor de calor e eletricidade, cujo símbolo é Au. 

flamboyant.com.br    

* % Valores diários com base em uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. 
(www.tabelanutricional.com.br) 

13% VD ocorre por meio de ligação __________, resultando no composto de fórmula __________. 

ções eletrônicas: 

ições eletrônicas e as respectivas 

res marcas, simbolizadas pelas medalhas de ouro, prata e bronze. 
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 II. A prata é um metal mais reativo que o ouro, por isso n
III. O bronze é um metal de cor amarronzada, muito duro, cujo símbolo é Br.
 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) correta(s).
 
a) I 
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) II e III 
 
Questão 10 - (UEMG/2016)  
 
“Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. ”
EVARISTO, 2014, p. 9. 
 
Identifique na tabela a seguir a substância que possui as propriedades do elemento mencionado no trecho acima.
 

 
A resposta CORRETA é: 
 
a) Substância A. 
b) Substância B. 
c) Substância C. 
d) Substância D. 
 
Questão 11 - (Fac. Israelita de C. da SaÃºde Albert Einstein SP/2017) 
 
A temperatura de fusão de compostos iônicos está relacionada à energia reticular, ou seja, à intensidade da atração 
entre cátions e ânions na estrutura do retículo
A força de atração entre cargas elétricas opostas depende do produto das cargas e da distância entre elas. De modo 
geral, quanto maior o produto entre os módulos das cargas elétricas dos íons e menores as distâncias entre os seus 
núcleos, maior a energia reticular. 
 
Considere os seguintes pares de substâncias iônicas:
 
I. MgF2 e MgO 
II. KF e CaO 
III. LiF e KBr 
As substâncias que apresentam a maior temperatura de fusão nos grupos I, II e III são, respectivamente,
 
a) MgO, CaO e LiF. 
b) MgF2, KF e KBr. 
c) MgO, KF e LiF. 
d) MgF2, CaO e KBr. 
 
Questão 12 - (UNIFOR CE/2016)  
As propriedades dos materiais, tais como estado físico (sólido, líquido ou gas
condutividade elétrica, entre outras, devem
seguintes materiais abaixo: 
 
I. Cloro 
II. Ferro 
III. Cloreto de sódio 
IV. Diamante 
V. Platina 
A opção que contém a correlação correta entre o material e o tipo de ligação envolvido é :
 
a) iônica – covalente – iônica – metálica e metálica.
b) metálica – iônica – covalente – iônica e iônica.
c) covalente – iônica – metálica – iônica e covalente.
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A prata é um metal mais reativo que o ouro, por isso não é tão nobre e seu símbolo é Pt.
O bronze é um metal de cor amarronzada, muito duro, cujo símbolo é Br. 

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) correta(s). 

e sempre costurou a vida com fios de ferro. ” 

Identifique na tabela a seguir a substância que possui as propriedades do elemento mencionado no trecho acima.

 

(Fac. Israelita de C. da SaÃºde Albert Einstein SP/2017)  

A temperatura de fusão de compostos iônicos está relacionada à energia reticular, ou seja, à intensidade da atração 
entre cátions e ânions na estrutura do retículo cristalino iônico. 
A força de atração entre cargas elétricas opostas depende do produto das cargas e da distância entre elas. De modo 
geral, quanto maior o produto entre os módulos das cargas elétricas dos íons e menores as distâncias entre os seus 

Considere os seguintes pares de substâncias iônicas: 

As substâncias que apresentam a maior temperatura de fusão nos grupos I, II e III são, respectivamente,

As propriedades dos materiais, tais como estado físico (sólido, líquido ou gasoso), os pontos de fusão e ebulição, 
condutividade elétrica, entre outras, devem-se em grande parte ao tipo de ligação química formada. Considere os 

A opção que contém a correlação correta entre o material e o tipo de ligação envolvido é :

metálica e metálica. 
iônica e iônica. 
iônica e covalente. 

flamboyant.com.br    

ão é tão nobre e seu símbolo é Pt. 

Identifique na tabela a seguir a substância que possui as propriedades do elemento mencionado no trecho acima. 

A temperatura de fusão de compostos iônicos está relacionada à energia reticular, ou seja, à intensidade da atração 

A força de atração entre cargas elétricas opostas depende do produto das cargas e da distância entre elas. De modo 
geral, quanto maior o produto entre os módulos das cargas elétricas dos íons e menores as distâncias entre os seus 

As substâncias que apresentam a maior temperatura de fusão nos grupos I, II e III são, respectivamente, 

so), os pontos de fusão e ebulição, 
arte ao tipo de ligação química formada. Considere os 

A opção que contém a correlação correta entre o material e o tipo de ligação envolvido é : 
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d) iônica – iônica – covalente – covalente – metálica e metálica 
e) covalente – metálica – iônica – covalente – metálica. 
 
 


