
 

 

 
01. A figura a seguir representa o resultado de um experimento que testou o efeito de um campo 

eletromagnético sobre as radiações emitidas pelo urânio. 

 
 

Analisando a figura e conhecendo a natureza de cada uma das radiações que podem ser emitidas por um 
átomo, podemos afirmar que: 
a) A radiação que atinge o ponto 2 é a alfa. 
b) A radiação que atinge o ponto 3 é a gama. 
c) A radiação que atinge o ponto 1 é a beta. 
d) A radiação γ (gama) é composta por dois prótons e dois nêutrons e sofre desvios pelo polo negativo do 

campo elétrico, por isso, atinge o detector no ponto 3. 
e) A radiação beta é composta por dois prótons e dois nêutrons e não sofre desvios ao passar pelos polos 

devido a sua grande massa. 
 
02. A imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração das radiações alfa, beta e gama: 
 

 
 

Sobre essas radiações, marque a alternativa correta: 
a) Sempre que o núcleo de um átomo emite a radiação beta, um novo nêutron é formado no interior 

desse núcleo. 
b) A radiação beta é composta por um único elétron, o que confere a ela uma carga positiva. 
c) As radiações alfa são formadas por dois prótons e dois nêutrons, o que confere a ela a menor massa 

entre os tipos de radiações. 
d) As partículas gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica nem massa. 
e) Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo e apresentam uma massa menor 

do que a dos elétrons (presentes nas eletrosferas). 
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03. (FGV-SP) 
Deverá entrar em funcionamento em 2017, em Iperó, no interior de São Paulo, o Reator Multipropósito 

Brasileiro (RMB), que será destinado à produção de radioisótopos para radiofármacos e também para 
produção de fontes radioativas usadas pelo Brasil em larga escala nas áreas industrial e de pesquisas. Um 
exemplo da aplicação tecnológica de radioisótopos são sensores contendo fonte de amerício-241, obtido 
como produto de fissão. Ele decai para o radioisótopo neptúnio-237 e emite um feixe de radiação. Fontes 
de amerício-241 são usadas como indicadores de nível em tanques e fornos mesmo em ambiente de 
intenso calor, como ocorre no interior dos altos fornos da Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA). 

A produção de combustível para os reatores nucleares de fissão envolve o processo de transformação 
do composto sólido UO2 ao composto gasoso UF6 por meio das etapas: 
I. UO2(s) + 4 HF(g) → UF4(s) + 2 H2O(g) 
II. UF4(s) + F2(g) → UF6(g) 
III. 

(Adaptado de www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2012/02/ reator-deve-garantir autossuficiencia-brasileira-em-
radiofarmacosa- partir-de-2017 e H. Barcelos de Oliveira, Tese de Doutorado, IPEN/CNEN, 2009, in: www.pelicano.ipen.br) 

 
No decaimento do amerício-241 a neptúnio-237, há emissão de 
a) nêutron. 
b) próton. 
c) partícula alfa. 
d) radiação beta. 
e) pósitron. 

 
04. 2011 – Ano Internacional da Química. A UNESCO, em conjunto com a IUPAC, decidiu instituir, em 2011, o 

Ano Internacional da Química, tendo, como meta, promover, em âmbito mundial, o conhecimento e a 
educação química em todos os níveis. Além da celebração dos inúmeros benefícios da Química para a 
humanidade, o ano de 2011 também coincide com o centésimo aniversário do recebimento do prêmio 
Nobel de Química por Marie Curie, celebrando a contribuição das mulheres à ciência. Marie Curie e seu 
marido Pierre Curie descobriram, em 1898, o elemento químico radioativo Polônio, de número atômico 84, 
que foi batizado com esse nome em homenagem a Polônia, pátria de origem de Marie Curie. O elemento 
químico polônio tem 25 isótopos conhecidos, com números de massa que variam de 194 a 218. O Po-210 é 
o isótopo natural mais comum, com um período de meia-vida de 134,8 dias, e sua reação de decaimento 
produz o chumbo (Pb-206). O decaimento do Po-210 a Pb-206 é corretamente expresso pela equação 

 
a) 210Po84 → 206Pb82 + 2α4 
b) 210Po84 → 206Pb82 + -1β0 
c) 84Po210 → 206Pb82 + 2α4 + -1β0 
d) 84Po210 → 82Pb206 + 2α4 
e) 84Po210 → 82Pb206 + -1β0 

 
05. Dois ou mais íons ou, então, um átomo e um íon que apresentam o mesmo número de elétrons 

denominam-se espécies isoeletrônicas. 
 

Comparando-se as espécies isoeletrônicas F-, Na+, Mg2+, e Al3+, conclui-se que: 
a) a espécie Mg2+ apresenta o menor raio iônico. 
b) a espécie Na+ apresenta o menor raio iônico. 
c) a espécie F- apresenta o maior raio iônico. 
d) a espécie Al3+ apresenta o maior raio iônico. 
e) a espécie Na+ apresenta o maior raio iônico. 

 
06. O número de elétrons na camada de valência de um átomo determina muitas de suas propriedades 

químicas. Sobre o elemento ferro (Z = 26), pode-se dizer que: 
a) Possui 5 níveis com elétrons. 
b) Possui 8 elétrons no subnível d. 
c) Deve ser mais eletropositivo que o potássio. 
d) Deve possuir raio atômico maior que o do rutênio. 
e) No íon de carga +3, possui 5 elétrons em 3d. 
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07. Observe a tabela abaixo: 
 

 
Tabela de exercício sobre isótopos e isóbaros 

 
Baseado nos dados acima, indique quais são, respectivamente, isótopos e isóbaros entre si: 
Isótopos/ Isóbaros: 
a) D e J; G e J. 
b) D e G; A e E. 
c) A e J; E e G. 
d) G e J; A e D. 
e) E e G; G e J. 

 


