


Ligações dos Grupos - A

Grupo Carga Grupo Carga

1A + 1 5A - 3

2A + 2 6A - 2

3A + 3 7A - 1

Exemplos:

a) K+Cl-  KCl

b) Ca+2I-1 CaI2

c) Al+3S-2  Al2S3

d) Fe+3O-2  Fe2O3
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Características dos Compostos Iônicos

Sólidos a temperatura ambiente.

Ponto de Fusão e Ebulição muito elevados, devido a
presença de forças eletrostáticas.

Conduzem corrente elétrica fundidos ou em solução
aquosa.

Melhor solvente é a água.
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Exercícios de fixação:

1. Para que haja uma ligação iônica é necessário que:

a) O potencial de ionização dos átomos participantes tenha valores 
próximos. 
b) A eletronegatividade dos átomos participantes tenha valores próximos.
c) a eletronegatividade dos átomos participantes tenha valores bastantes 
diferentes. 
d) Os életrons de ligação sejam de orbitais s. 
e) As afinidades eletrônicas sejam nulas.
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2. Átomos do elemento X (número atômico = 20) e do elemento Y
(número atômico = 7) unem-se por ligações iônicas originando o
composto de fórmula:

a) XY     b) X2Y     c) X3Y2 d) X2Y3 e) X3Y4
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3. Os compostos iônicos, como o cloreto de sódio, apresentam as propriedades:
a) Líquidos nas condições ambientais, bons condutores de eletricidade e baixo 
ponto de fusão.
b) Líquidos ou gasosos, maus condutores de eletricidade em solução aquosa e 
baixo ponto de fusão.
c) Sólidos, maus condutorers de eletricidade em solução aquosa e baixo ponto 
de fusão.
d) Sólidos, bons condutores de eletricidade no estado sólido e alto ponto de 
fusão.                                                                  
e) Sólidos, bons condutores de eletricidade em solução aquosa e elevado ponto 
de fusão.
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04. Determine a fórmula obtida a partir da união dos elementos:
a) X(grupo 7A) e  Y (grupo 3A)

b)  A(grupo 2A)  e   B(grupo 5A)  
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05. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das seguintes afirmativas:

(     ) Em condições ambientes, os compostos iônicos são sólidos que têm pontos 
de fusão altos.
(     ) Nos compostos covalentes, a ligação ocorre por compartilhamento de 
elétrons entre os átomos.
(     ) Um composto iônico sempre conduz corrente elétrica
(     ) As ligações iônicas ocorrem entre átomos de eletronegatividade 
semelhantes.
(     ) Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior 
será o caráter iônico da ligação

9


