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  Tema V: Enlace Químico.Calculos Químicos 

 

1.- Completa a seguinte táboa: 

  

ELEMENTO  

 

 

SÍMBOLO Z Nº 

ELECTRÓNS 

DIAGRAMA 

DE BOHR 

Litio     

Sodio     

Potasio     

Rubidio     

Cesio     

a.- ¿Cantos electróns teñen na súa última capa os elementos do grupo I?. 

b.- ¿Cantos deberían perder para ter a súa última capa completa? 

c.- ¿Son elementos metálicos ou nos metálicos?  

  

2.- Fai o mesmo que fixeches no exercicio anterior, para os elementos do grupo dos 

halóxenos. 

 

3.- Define en que consiste o enlace entre átomos. Citas os tipos de enlace que coñezas. 

 

4.- ¿Como se unen dous átomos dun mesmo elemento para formar unha molécula 

diatómica?. ¿Que nome recibe este enlace químico?. 

 

5.- Cita dous compostos covalentes que formen moléculas e dous que formen cristais. 

 

6.- ¿Como é o enlace metálico?. ¿Que elementos forman o enlace metálico?. Debuxa a 

estructura do enlace metálico. Explica cun simple diagrama por  que os metais conducen 

a calor e a electricidade e son dúctiles e maleables. 

 

7.- ¿Que tipo de enlace presentan: NaCl, MgBr2, KF?. Xustifícao. 

 

9.- Os compostos iónicos, ¿Forman moléculas?.Entón, ¿ que indica a súa formula 

química?. 

 

10.- Xustifica o enlace das moléculas: H2O; H2; CO2. 

 

11.- ¿Que tipo de enlace presentan Na;  Fe; Au?. Razoa a resposta. 

 
12.- Calcula a composición centesimal  do SO2; e do H2SO4. 

 

13.- Ordena de maior a menor porcentaxe de osíxeno os compostos: H2O; CO; K2O; 

NaOH. 

 

14.- Define unidade de masa atómica e mol. 

 



15.- ¿Cantas moléculas hai en 1 mol de moléculas de calquera substancia?. 

16.- ¿Cantos átomos hai en 1 mol de átomos de calquera substancia?. 

 

17.- Calcula os moles que hai en 6,023. 10
20

 átomos de ouro, é de prata?. 

 

18.- ¿Cal  é a masa de 4 moles de CO2 ?, ¿E a de 8 moles de NH3? 

 

19.- ¿Que cantidade de SO2, en mol, hai en 64 g desta sustancia? ¿E cantas moléculas?  

¿Cantos átomos de xofre e de osíxeno hai nesa cantidade? 

 

20.- ¿Onde hai máis moléculas : en 34g de H2O; 7 moles de NaCl ou 67g de CaCO3? 

 

21.- Enuncia o principio de Avogadro. ¿Que é volume molar?. 

 

22.- ¿Cantos moles hai en 45 l. De O2 en condicións normais?. ¿Cantas moléculas? E 

¿Cal é a súa masa en gramos?. 

 

23.- ¿Que é molaridade dunha disolución?. ¿Como prepararías no laboratorio 1 litro de 

disolución  de NaCl  0,1 Molar?. 

 

24.- ¿Como prepararías 0,5 litros de disolución de NACO3  2 Molar? 

 

25.-  Temos 4moles de C4H10, Calcula a masa, as moléculas que contén, o volume en 

condicións normais, os átomos de carbono e os átomos de hidróxeno. 

 

26.- ¿Que cantidade de cobalto en mol, hai en 177g desta substancia?. 

 

27.- Ademais de captando un electrón, ¿de que outro xeito pode completar o átomo de 

cloro a súa última capa? ¿Que enlace se formará neste caso? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 


