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1. A quantidade total de astato encontrada na crosta terrestre é de 28 g, o que torna esse 
elemento químico o mais raro no mundo. Ele pode ser obtido artificialmente através do 
bombardeamento do bismuto por partículas alfa. Escreva a equação nuclear balanceada de 

obtenção do  a partir do . Calcule, também, o número de átomos de astato na crosta 
terrestre. 
 
 
2. A ferrugem é uma mistura de óxidos de ferro resultantes da corrosão desse metal. Outros 
óxidos metálicos, entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada 
protetora sobre a superfície do metal. Um deles é o óxido formado pelo elemento químico do 
grupo 13, pertencente ao terceiro período da Classificação Periódica dos Elementos. Escreva a 
fórmula química desse óxido protetor e classifique-o quanto ao tipo de óxido. 
 
 
3. O ácido etanoico, substância responsável pela acidez do vinagre, é um ácido fraco, com grau 
de ionização igual a 1%. Apresente a fórmula estrutural do ácido etanoico e determine o pH de 

uma amostra de vinagre que possui em sua composição desse ácido. 
 
 
4. O poli(álcool vinílico) é obtido pela hidrólise ácida do poli(acetato de vinila). Observe a estrutura 
química do poli(acetato de vinila): 

 
Escreva a equação química completa e balanceada correspondente à reação de obtenção do 
poli(álcool vinílico). Aponte, entre os dois polímeros citados, aquele que apresenta maior 
solubilidade em água. Em seguida, justifique sua resposta. 
 
 
5. Recentemente, a IUPAC reconheceu a existência de dois novos elementos químicos, cujos 
símbolos são Uuq e Uuh. Apesar de possuírem átomos instáveis, podem-se prever algumas de 
suas propriedades com base na Classificação Periódica dos Elementos. Indique o número de 
elétrons do átomo Uuq no estado fundamental. Em seguida, identifique o tipo de geometria 

molecular da substância cuja fórmula seja . 
 

  


