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2 Questões analítico-expositivas
Questão 1
Ligação iônica: ocorre por meio de atrações eletrostáticas entre íons de carga

oposta (cátions e ânions), participam desse tipo de ligação átomos com tendência
a perder elétrons (formando cátions) e átomos com tendência a receber elétrons
(formando ânions), dessa forma, são formadas entre metais e ametais ou metais e
o Hidrogênio. Ex: NaCl, KNO3, CaF2 etc.

Ligação covalente: ocorre por meio do compartilhamento de elétrons entre
átomos que possuem eletronegatividades próximas, dessa forma, são formadas
entre ametais ou entre ametais e o Hidrogênio. Ex: HCl, H2O, CO2, NO, O2 etc.

Ligação metálica: elétrons livres fluem através de um aglomerado iônico for-
mado por cátions do metal (teoria do mar de elétrons), são formadas entre metais.
Ex: Fe, Cu, Bronze, Aço etc.

Questão 2
O experimento de Rutherford consistiu no bombardeamento de partículas alfa

(provenientes de uma amostra de polônio, envolta por um bloco de chumbo) em
uma finíssima folha de ouro e utilizou-se um anteparo revestido de sulfeto de
zinco (substância fluorescente) para que fosse possível observar a trajetória das
partículas alfa.

Ao analisar os resultados, viu-se que a maior parte das partículas atravessou
a lâmina de ouro sem sofrer desvios ou sofrendo desvios mínimos, porém uma
pequena parte das partículas sofreu grandes desvios e algumas chegaram até a
sofrerem inversão do sentido do movimento. Com isso, Rutherford chegou a con-
clusão de que o átomo era, na verdade, formado, em sua maior parte, por um es-
paço vazio, uma pequena região que concentrava grande parte da massa do átomo
e era positivamente carregada (chamada de núcleo) e por elétrons que giravam ao
redor desse núcleo (semelhante ao sistema solar).

Apesar de ter trazido um grande avanço científico, o modelo de Rutherford
apresentava algumas falhas, entre elas podemos destacar que, segundo a física
clássica, uma carga girando, libera energia, então o elétron deveria, gradativa-
mente, perder energia e se aproximar, cada vez mais, do núcleo até colapsar.

Questão 3
1a solução:
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1molCH4 = 16gCH4

1molCO2 = 44gCO2

16gCH4

80gCO2
=

44gCO2

XgCO2

Logo, X = 44×80
16 ⇒ X=220g CO2

2a solução:

m(CO2) =
44gCO2

1molCO2
× 1molCO2

1molCH4
× 1molCH4

16gCH4
×80gCH4

m(CO2)= 220g CO2
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