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Questão 01 - (UEG GO)     

A partir do conhecimento da estrutura de Lewis adequada pode-se 

prever a geometria de moléculas ou íons e, nesse contexto, 

considere as espécies químicas a seguir: 

 

 
 

Qual molécula ou íon apresenta geometria molecular angular?  

 

a) 4  

b) 2  

c) 1  

d) 3  

e) 5 

 

Questão 02 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 

 

01. O PCl5 apresenta geometria trigonal com hibridização do 

átomo central sp3d2. 

02. A amônia apresenta geometria piramidal e arranjo espacial 

tetraédrico. 

04. O ClF3 apresenta geometria no formato aproximado de T. 

08. O íon nitrato apresenta geometria trigonal plana e 

hibridização do átomo central sp2. 

16. O cloreto de nitrosila (NOCl) apresenta geometria angular. 

 

Questão 03 - (UFGD MS)     

Até 1960, os únicos compostos conhecidos de gases nobres eram 

espécies diatômicas instáveis como He2
+ e Ar2

+, que só podiam ser 

detectadas espectroscopicamente. Atualmente, em virtude dos 

avanços científicos, vários compostos desses elementos foram 

sintetizados e caracterizados, destacando-se os fluoretos e os 

óxidos de xenônio. Com relação a esses compostos, assinale a 

alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular para 

XeF2, XeF4, XeO3 e XeO4, respectivamente: 

 

a) angular, tetraédrica, trigonal plana e quadrática. 

b) linear, tetraédrica, piramidal trigonal e quadrática. 

c) linear, quadrática, piramidal trigonal e tetraédrica. 

d) angular, quadrática, trigonal plana e tetraédrica . 

e) tetraédrica, bipiramidal trigonal, octaédrica e angular. 

 

Questão 04 - (UFT TO)     

Sobre as moléculas de SF6, NH3, CHCl3 e BeCl2, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) a molécula de SF6 é polar e possui geometria octaédrica. 

b) a molécula de NH3 é polar e possui geometria piramidal. 

c) a molécula de CHCl3 é polar e possui geometria tetraédrica. 

d) a molécula de BeCl2 é apolar e possui geometria linear. 

 

Questão 05 - (FMSanta Casa SP)     

O tetracloreto de carbono (CCl4), a amônia (NH3) e o sulfeto de 

hidrogênio (H2S) são substâncias moleculares que apresentam, 

respectivamente, as seguintes formas geométricas: 

 

a)
  

b)

  

c)

  

d)

  

e)
  

 

Questão 06 - (UFRGS RS)     

Considerando a geometria molecular de algumas moléculas e íons, 

assinale a alternativa que lista apenas as espécies com geometria 

trigonal plana. 

 

a) CO2, SO2, SO3 

b) O3, NH3,  

c) , O3, CO2 

d) NH3, BF3, SO3 

e) SO3, , BF3 

 

Questão 07 - (IME RJ)     

Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a estrutura 

do íon ICl4
+ e o tipo de hibridização de seu átomo central. 

 

 
 

a) III, sp3  

b) I, sp3d 

c) II, sp3d2  

d) IV, sp3  

e) III, sp3d 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 8     

Abaixo segue a letra da música ―Buraco de Ozônio, de Duzão 

Mortimer. 

 

Há um buraco de ozônio sobre sua cabeça, 

Este ninguém pode tapar, 

Ele pode impedir que as crianças cresçam, 

Ele pode te matar. 

Clorofluorcarbono, destruindo a camada de ozônio. 

O efeito estufa vai fazer você boiar, 

Nas águas da calota polar, 

Queimando a floresta tropical, 

Ou o petróleo na capital. 

A gente produz um certo gás, 

Aparentemente normal, 

Mas quando se acumula em excesso, 

Ele pode ser fatal. 

Isocianato de metila... 

Césio 137... 

Monóxido de carbono... 

Dióxido de enxofre... 

Mercúrio... 

Arsênio... 

Pois a terra não aguenta tanto lixo, 

Combustão e desperdício. 

 

 

−
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Questão 08 - (UPE PE)     

Qual a geometria molecular dos seguintes gases, citados na 

música: clorofluorcarbono (por exemplo, CFCl3), monóxido de 

carbono (CO) e dióxido de enxofre (SO2)? 

Dados: Números Atômicos – C = 6; F = 9; Cl = 17; O = 8; S = 16 

 

a) Linear, Angular e Tetraédrica 

b) Bipiramidal, Angular e Linear 

c) Trigonal Plana, Bipiramidal e Piramidal 

d) Tetraédrica, Linear e Angular 

e) Angular, Linear e Trigonal Plana 

 

Questão 09 - (FCM PB)     

A geometria molecular é o arranjo tridimensional dos átomos em 

uma molécula e influencia muitas de suas propriedades físicas e 

químicas, como pontos de fusão e de ebulição, densidade e tipos 

de reação em que a molécula participa. Uma das abordagens que 

explica a geometria molecular de diversas espécies é a Teoria da 

Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência (RPECV) 

que procura elucidar as geometrias moleculares em termos da 

repulsão eletrostática entre os pares de elétrons em torno do átomo 

central. Com base na Teoria RPECV, análise as espécies: SO2, 

NH4
+, BeCl2, BF3 e SF6, e assinale a alternativa correta:  

 

a) A geometria do SO2 é linear e o átomo de enxofre apresenta 

um par de elétrons não ligante.  

b) A molécula de BF3 possui geometria piramidal e ângulos de 

ligação de 120º.  

c) O NH4
+ apresenta ao redor do átomo central, três pares de 

elétrons ligantes e um par de elétrons não ligante.  

d) O BeCl2 apresenta geometria angular e o átomo central 

possui quatro elétrons na camada de valência.  

e) O SF6 apresenta uma geometria octaédrica, onde o átomo 

central apresenta apenas pares de elétrons ligantes. 

 

Questão 10 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto. 

 

01. O ClF5 apresenta geometria octaédrica com hibridização do 

átomo central sp3d. 

02. O SF4 apresenta geometria do tipo gangorra com 

hidridização do átomo central sp3d. 

04. A amônia possui geometria piramidal com hibridização do 

átomo central sp3. 

08. A água possui geometria angular e arranjo espacial 

tetraédrico. 

16. O ozônio é linear e apolar. 

 

Questão 11 - (UFGD MS)     

O tricloreto de fósforo (PCl3) é um líquido incolor usado para a 

fabricação de compostos organofosforados, com amplas aplicações 

industriais, desde a fabricação de inseticidas até agentes 

antitumorais. Quando o PCl3 reage com cloro, forma-se um sólido 

amarelo claro de pentacloreto de fósforo (PCl5). Em altas 

concentrações e solventes polares, este composto se dissocia de 

acordo com o seguinte equilíbrio: 

2 PCl5    [PCl4]+ + [PCl6]– 

A geometria molecular é um parâmetro de importância 

fundamental para a previsão e compreensão de várias propriedades 

dessas substâncias, tais como polaridade, solubilidade e 

reatividade. Sendo assim, as geometrias para as quatro espécies 

destacadas acima (PCl3, [PCl4]+, PCl5 e [PCl6]–) são, 

respectivamente: 

 

a) Trigonal, quadrática, bipiramidal e octaédrica. 

b) Angular, linear, tetraédrica e quadrática. 

c) Piramidal, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica 

d) Linear, tetraédrica, piramidal e angular. 

e) Piramidal, angular, trigonal e tetraédrica. 

 

 

 

 

 

Questão 12 - (FCM PB)     

O fogo-fátuo é uma chama azulada e pálida que pode ocorrer 

devido à combustão espontânea de gases resultantes da matéria 

orgânica. Ocorre em pântanos, em razão da combustão do metano 

(CH4)  

 

CH4 (g) + 2 O2 (g)  CO2(g) + 2 H2O(g) 

 

ou em cemitérios, devido à combustão da fosfina (PH3):  

 

PH3 (g) + 2 O2 (g)  H3PO4 (s) 

 

Analisando a estrutura das moléculas presentes nas reações acima, 

é correto afirmar que: 

 

a) Na molécula de metano existem 4 orbitais moleculares do 

tipo sp-s. 

b) A molécula de fosfina é polar e apresenta geometria 

piramidal. 

c) A molécula de CO2 apresenta geometria linear com o 

carbono hibridizado em sp2. 

d) A molécula da H2O é angular com ângulos de ligação de 

180º. 

e) Na molécula do H3PO4 existem 8 ligações covalentes 

simples. 

 

Questão 13 - (UFRR)     

De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da 

camada de valência (VSEPR), em qual alternativa as moléculas 

apresentam a mesma geometria. 

 

a) BF3 e H2S 

b) PH3 e NH3 

c) SF6 e PH3 

d) H2S e PH3 

e) NH3 e BF3 

 

Questão 14 - (Mackenzie SP)     

Os gases do efeito estufa envolvem a Terra e fazem par te da 

atmosfera. Estes gases absorvem parte da radiação infravermelha 

refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação 

escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. 

Atualmente são seis os gases considerados como causadores do 

efeito estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), clorofluorcarbonetos (CFCs), 

hidrofluorcarbonetos (HFCs), e hexafluoreto de enxofre (SF6). 

Segundo o Painel Intergovernamental de mudanças do Clima, o 

CO2 é o principal “culpado” pelo aquecimento global, sendo o gás 

mais emitido (aproximadamente 77%) pelas atividades humanas. 

No Brasil, cerca de 75% das emissões de gases do efeito estufa são 

causadas pelo desmatamento, sendo o principal alvo a ser 

mitigado pelas políticas públicas. No mundo, as emissões de CO2 

provenientes do desmatamento equivalem a 17% do total. O 

hexafluoreto de enxofre (SF6) é o gás com maior poder de 

aquecimento global, sendo 23.900 vezes mais ativo no efeito estufa 

do que o CO2. Em conjunto, os gases fluoretados são responsáveis 

por 1,1% das emissões totais de gases do efeito estufa. 

http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas/gases_d

o_efeito_estufa 

A respeito dos gases citados no texto, de acordo com a teoria da 

repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência (VSEPR), é 

correto afirmar que as moléculas 

Dados: números atômicos (Z): H = 1, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9 e 

S = 16. 

 

a) do metano e do gás carbônico apresentam geometria 

tetraédrica. 

b) do óxido nitroso e do gás carbônico apresentam geometria 

angular. 

c) do hexafluoreto de enxofre apresentam geometria linear. 

d) do metano apresentam geometria tetraédrica e as do gás 

carbônico são lineares. 

e) do óxido nitroso têm geometria angular e as do metano são 

lineares. 

→

→
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Questão 15 - (ACAFE SC)     

Assinale a alternativa que contém as respectivas geometrias e 

polaridades das espécies química abaixo. 

 

SO2; SO3; H2O e H2Be 

 

a) SO2: angular e polar; SO3: piramidal e polar; H2O: angular e 

polar e H2Be: linear e apolar. 

b) SO2: angular e polar; SO3: trigonal plana e apolar; H2O: 

angular e polar e H2Be: angular e polar. 

c) SO2: angular e polar; SO3: trigonal plana e apolar; H2O: 

angular e polar e H2Be: linear e apolar. 

d) SO2: linear e apolar; SO3: piramidal e polar; H2O: linear e 

apolar e H2Be: angular e polar. 

 

Questão 16 - (UESB BA)     

A teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência de 

Ronald Gillespie ampliou a explicação das estruturas 

tridimensionais de moléculas, desenvolvendo assim as 

representações de Lewis. A teoria explica não só essas estruturas, 

como também as representações e repulsões de pares eletrônicos 

ligantes e não ligantes. 

Levando-se em consideração os conhecimentos sobre a teoria da 

repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, é correto 

afirmar: 

 

01. A forma geométrica do íon  é linear e diferente da 

molécula da água, que é angular. 

02. O íon  tem forma geométrica piramidal com um par de 

elétrons não ligante no átomo central. 

03. O arranjo piramidal do íon  permite a menor repulsão 

entre os pares eletrônicos na estrutura. 

04. Os ângulos entre as ligações do átomo de nitrogênio com os de 

oxigênio no íon  são menores que 90º. 

05. O par de elétrons não ligante na molécula de amônia NH3 

exerce menor repulsão em relação aos demais pares ligantes. 

 

 

Questão 17 - (UFG GO)   

Considerando-se o modelo de repulsão dos pares de elétrons da 

camada de valência (do inglês, VSEPR), as moléculas que 

apresentam geometria linear, trigonal plana, piramidal e tetraédrica 

são, respectivamente, 

 

a) SO2, PF3, NH3 e CH4 

b) BeH2, BF3, PF3 e SiH4 

c) SO2, BF3, PF3 e CH4 

d) CO2, PF3, NH3 e CCl4 

e) BeH2, BF3, NH3 e SF4 

 

Questão 18 - (UCS RS)     

O hexafluoreto de enxofre (SF6) é um gás incolor, inodoro, não 

inflamável e inerte utilizado como isolante em transformadores de 

alta tensão elétrica e em equipamentos de distribuição de 

eletricidade. A respeito do SF6 é correto afirmar que 

 

a) é uma substância apolar, constituída de ligações covalentes 

polares. 

b) apresenta geometria molecular bipirâmide trigonal. 

c) apresenta átomos de flúor e de enxofre unidos entre si por 

meio de ligações iônicas. 

d) tem geometria molecular idêntica à da amônia e momento 

dipolar diferente de zero. 

e) é uma substância simples. 

 

Questão 19 - (UEG GO)     

A atmosfera é uma camada gasosa que possui função essencial para 

a manutenção da vida na Terra, sendo uma mistura gasosa 

composta de vários tipos de moléculas de origem natural e 

antrópica, como o CH4, O3, N2 e SO3. As moléculas apresentadas, 

respectivamente, apresentam as seguintes geometrias moleculares: 

 

a) Tetraédrica, Trigonal, Linear, Trigonal. 

b) Trigonal, Angular, Angular, Tetraédrica. 

c) Trigonal, Linear, Tetraédrica, Angular. 

d) Tetraédrica, Angular, Linear, Trigonal. 

 

Questão 20 - (UEM PR)     

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 

01. O ângulo formado entre as ligações na molécula de água é 

menor do que o formado no metano, por ser o átomo de 

oxigênio maior do que o átomo de carbono. 

02. De acordo com a teoria de hibridização, somente os orbitais 

do tipo s e p podem ser hibridizados. 

04. Nas moléculas de metano, amônia e água, os átomos centrais 

(C, N e O) apresentam hibridização sp3. 

08. De acordo com a teoria de repulsão dos pares de elétrons na 

camada de valência, a geometria mais provável de uma 

molécula de fórmula AX6 é octaédrica. 

16. A molécula de trifluoreto de boro é polar, já que o fluor é um 

elemento mais eletronegativo que o boro. 

 

GABARITO:   

1) Gab: D 

2) Gab: 30 

3) Gab: C 

4) Gab: A 

5) Gab: B 

6) Gab: E 

7) Gab: B 

8) Gab: D 

9) Gab: E 

10) Gab: 14 

11) Gab: C 

12) Gab: B 

13) Gab: B 

14) Gab: D 

15) Gab: C 

16) Gab: 02 

17) Gab: B 

18) Gab: A 

19) Gab: D 

20) Gab: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas através do direct do Instagram. 

@alexdiniz1402q 

 

Bons estudos!!! 

#fiqueemcasa 
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3SnCl

−2
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−
3NO


