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3  ÁTOMO POLIELETRÔNICO

3.1. Escreva  a  configuração  eletrônica  no  estado  fundamental  e  dos  primeiros  três  estados 
excitados do átomo de carbono. 

3.2. Escreva a configuração eletrônica dos átomos no estado fundamental de V, Pb, S, As, Kr, 
Mo, Zn, I, Ga e Sr. 

3.3. Escreva a configuração eletrônica no estado fundamental dos íons monoatômicos Cr3+, Na–, 
S2–, Ca2+, Br– e O+.

3.4. Escreva todas as combinações dos quatro números quânticos atômicos para n=5. Faça um 
diagrama dos níveis de energia relativos dos orbitais obtidos, para os casos i) monoeletrônico e ii) 
polieletrônico. Para os elementos descobertos até o presente momento quais deste orbitais estão 
preenchidos?

3.5. O rubídio tem o raio atômico estimado em 265 pm, enquanto para o xenônio seria 108 pm. 
Qual seria a razão dessa contração de raio ao longo do período na tabela periódica?

3.6. Por que o raio atômico tende a aumentar do lítio ao césio nos elementos do Grupo 1?

3.7. Procure uma justificativa para a seguinte variação nas energias de ionização: E1(In)=558,3 
kJ mol–1; E1(Sn)= 708,6  kJ mol–1; E1(Sb)= 834 kJ mol–1; E1(Sb)= 869,3 kJ mol–1; E1(I)= 1008,4 kJ 
mol–1; E1(Xe)= 1170,4 kJ mol–1. 

3.8. O  cálcio  apresenta-se  quase  que  exclusivamente  no  estado  de  oxidação  2+  em  seus 
compostos. Entretanto este estado de oxidação não é observado no elemento vizinho potássio. O 
escândio, outro elemento vizinho, tem sua química quase que exclusivamente baseado no cátion 
Sc3+ que não encontra correspondência no cálcio. Tente explicar estas observações com base na 
estrutura eletrônica dos átomos e íons. 

4  LIGAÇÃO QUÍMICA

4.1. a) Esboce  um  diagrama  de  energia  dos  orbitais  moleculares  de  moléculas  diatômicas 
homonucleares,  através  das  combinações  lineares  dos  orbitais  atômicos  3s  e  3p.  b) Escreva as 
configurações eletrônicas prováveis para a camada de valência das moléculas diatômicas formadas 
pelos elementos do terceiro período da tabela periódica (Na2 a Ar2). c) Calcule a ordem de ligação 
para cada molécula. d) Preveja quais moléculas terão ligações mais fortes, e quais tem tendência a 
se dissociar.

4.2. Faça um desenho esquemático dos orbitais moleculares construídos na questão anterior. 

4.3. O dioxigênio pode estar em vários estados de oxidação como em O2PtF6 (O2
+), O2, KO2 (O2

-) 
e BaO2 (O2

2-). Os comprimentos médios de ligação são: l(O2
+)=112pm; l(O2)=121pm; l(O2

-)=135pm 
e l(O2

2-)=149pm. Explique esta variação através da TOM.
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4.4. Escreva as fórmulas de Lewis para as espécies com um átomo central (grifado) rodeado por 
outros: CCl2F2; SO3; PF6

-; NO3
-; ClO4

-; KrF2; RuO4 (inclua os elétrons dos orbitais d); MnO4
- (idem); 

H2CO. Represente todos os pares de elétrons, os de ligação e os não compartilhados.

4.5. O ânion sulfato consiste no átomo central de enxofre rodeado pelos de oxigênio. Escreva 
fórmulas de Lewis: a) sem ligações duplas; b) com uma ligação dupla; c) com duas ligações duplas. 
Determine as cargas formais de cada átomo para (a), (b) e (c) e verifique qual apresenta menor 
separação de cargas.

4.6. Escreva duas fórmula de Lewis possíveis para o SO2, em que os átomos de oxigênio estão 
ligados ao  enxofre.  Conhece-se experimentalmente  que  as  duas  ligações  S-O são  equivalentes. 
Explique a aparente contradição com o fato experimental.

4.7. Explique  através  da  Teoria  da  Repulsão  de  Pares  Eletrônicos  da  Camada  de  Valência 
(TRPEV) por que o NH3 e o BH3  devem apresentar ângulos de ligação bastante distintos.

4.8. Escreva a fórmula de Lewis do metano (CH4), do radical metila (CH3) e do radical metileno 
(CH2). Preveja a geometria molecular de cada espécie através da TRPEV.

4.9. Para cada uma das seguinte moléculas e íons, calcule o números de pares eletrônicos de 
valência (PV), pares de ligação (PL) e pares isolados (PI). No caso de ligações múltiplas, considere 
como sendo uma ligação. Faça uma previsão dos ângulos de ligação e das geometrias determinadas 
pelos outros núcleos. O átomo central está grifado. a) OF2; b) PF3; c) BF4

-; d) ICl4
-; e) SF4; f) SF6; 

g) RuO4; h) IF7; i)  H2CO.
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