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3. Ligação química 
3.1. Ligação covalente 

Responde às questões que se seguem consultando o teu manual. [Págs. 79-91]

1. Completa o esquema com as palavras em falta. [Págs. 79 e 80] 

2. Completa as seguintes frases. [Págs. 80-82] 

 (A)  A ligação covalente é um dos   de ligação química que se devem à 
  de   de   entre átomos de elementos 
com tendência para   eletrões, os não  . 

 (B)  Um processo simples de prever a   química entre dois átomos é através da 
notação de  . 

3. Completa a tabela seguinte com as distribuições eletrónicas e as notações de Lewis em falta. 
[Pág. 82] 

Elemento Distribuição  
eletrónica

Número de eletrões  
de valência

Notação  
de Lewis

3Li 2 – 1 1 Li

7N 5 N

17CL 7 C’

20Ca 2 Ca
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4. Completa as frases que se seguem, utilizando as palavras que se encontram na caixa. [Pág. 84] 

par    não    traços    compartilhados
ligantes    símbolos    traço    eletrões

 (A)  Um   de eletrões de valência compartilhados representa-se por um 
 . 

 (B)  Os traços entre os   químicos representam os pares de eletrões 
 , também designados por eletrões  . 

 (C)  Os outros   que podem surgir à volta dos símbolos químicos representam 
pares de   de valência   compartilhados, também 
designados por eletrões não  . 

5. Completa o esquema seguinte com as palavras em falta. [Pág. 84] 

6. Completa a tabela seguinte com as fórmulas de estrutura em falta. [Págs. 85-86] 

Substância Fórmula de estrutura Substância Fórmula de estrutura

Cloreto de hidrogénio Água

Amoníaco Metano

Oxigénio O O Nitrogénio

7. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. [Págs. 87 e 88] 

  (A)  Na molécula do dióxido de carbono, as ligações entre os átomos são todas ligações 
covalentes duplas. 

  (B)  Na molécula do etano há uma ligação covalente dupla entre os dois átomos de 
carbono. 

  (C)  Na molécula do etino, a ligação entre os dois átomos de carbono é uma ligação 
covalente tripla. 

  (D)  Na molécula do eteno, as ligações são todas ligações covalentes simples.
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