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1. Considere a tabela a seguir, na qual são apresentadas algumas propriedades de dois 
radioisótopos, um do polônio e um do rádio.  

 
Em um experimento, duas amostras de massas diferentes, uma de polônio-208 e outra de rádio-
224, foram mantidas em um recipiente por 12 anos. Ao final desse período, verificou-se que a 
massa de cada um desses radioisótopos era igual a 50 mg. 
Calcule a massa total, em miligramas, de radioisótopos presente no início do experimento. 
Escreva também os símbolos dos elementos químicos formados no decaimento de cada um 
desses radioisótopos. 
 
 
2. Considere as seguintes características de um determinado metal: 
- É um sólido que reage violentamente com água, produzindo hidróxido; 
- Seu cátion monovalente é isoeletrônico do hélio; 
- É usado para o tratamento de distúrbios bipolares sob a forma de um sal de carbonato. 
Nomeie esse metal. Em seguida, escreva a reação química de dupla-troca que produz o 
carbonato desse metal e o sulfato de sódio. 
 
 
3. A cor ligeiramente azulada da água do mar e de algumas geleiras, quando apresentam uma 
espessura de aproximadamente dois metros, deve-se às interações realizadas entre as moléculas 
da água. 
Esse tipo de interação intermolecular também ocorre em outras substâncias. Considere as 
seguintes moléculas orgânicas: 

 
Identifique aquelas que têm o mesmo tipo de força intermolecular que a água e apresente suas 
respectivas nomenclaturas. Nomeie, ainda, a função química da molécula orgânica de maior 
caráter ácido. 
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 4. O metanal é um poluente atmosférico proveniente da queima de combustíveis e de atividades 
industriais. No ar, esse poluente é oxidado pelo oxigênio molecular formando ácido metanoico, um 
poluente secundário. Na tabela abaixo, são apresentadas as energias das ligações envolvidas 
nesse processo de oxidação. 

 
Em relação ao metanal, determine a variação de entalpia correspondente à sua oxidação, em 
kJ.mol-1, e nomeie sua geometria molecular. 
 
 
5. Em motores de combustão interna, o óxido nítrico é produzido a partir da reação representada 
pela seguinte equação química: 
 

 
 
Em condições ambientes, a concentração de NO na atmosfera corresponde a 10-13 mol . L-1, 

sendo a constante de equilíbrio da reação, Kc, igual a 5 x 10-31. Entretanto, sob temperatura 
elevada, como nos motores de veículos, essa concentração é de 10-5 mol . L-1 

 

Admitindo-se que não há variação nas concentrações de N2 e O2, calcule o valor de Kc sob 
temperatura elevada. Apresente, ainda, as fórmulas estruturais planas das moléculas apolares 
presentes na equação química. 


