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3. Ligação química 
3.3. Compostos de carbono 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 100-103] 

1. Completa o texto que se segue, utilizando as palavras que se encontram na caixa. [Pág. 100] 

número    pares    duplas    compostos    triplas

vivos    eletrões    partilharem    constituição

átomos    substâncias    abundante    ligações

  “Embora não seja o elemento mais   na Natureza, nem nos organismos 
 , o carbono entra na   de mais de 90% das   
conhecidas. 

  A existência de um   tão elevado de   de carbono tem a ver 
com o facto de os   deste elemento   quatro 
  de   com outros  , estando todos estes 
  de   envolvidos nas   simples, 
  e/ou   que estes   estabelecem.” 

2. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 101] 

são

Os hidrocarbonetos

ligações  

compostos de  

  

constituídos unicamente por

cujos átomos se ligam entre si por
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3. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 102] 

4. Completa a tabela seguinte com as fórmulas moleculares e/ou de estrutura em falta. [Pág. 102] 

Hidrocarboneto Fórmula 
molecular

Fórmula de 
estrutura Hidrocarboneto Fórmula 

molecular
Fórmula de 

estrutura

Metano CH4 C
H

H
H H Eteno

Etino Butano

Etano Propeno

5. Completa as seguintes frases. [Págs. 102 e 103] 

 (A)  Nos hidrocarbonetos saturados, as ligações entre os átomos de   são 
todas ligações    . 

 (B)  Nos hidrocarbonetos insaturados, as ligações   entre os átomos de 
carbono são   e/ou  . 

 (C)  Nos hidrocarbonetos saturados ou  , as ligações   com 
átomos de hidrogénio são sempre ligações    . 

os

Atendendo às ligações entre 
os átomos de  

 

hidrocarbonetos podem  
ser classificados

hidrocarbonetos 
 

hidrocarbonetos 
 

 alcenos

em

que podem ser
também designados por
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