
 

 

 
Gabarito: 
 
01. Letra c). As demais alternativas estão incorretas porque: 

a) A radiação que atinge o ponto 2 é a 2, pois não sofre influência do campo eletromagnético. 
b) A radiação que atinge o ponto 3 é a alfa, pois foi influenciada pelo polo negativo do campo 

eletromagnético. 
d) A descrição fornecida pelo item é da radiação alfa. 
e) A descrição fornecida pelo item é da radiação alfa que sofre desvios pelo campo elétrico negativo. 

 
02. Letra d). As outras alternativas estão incorretas porque: 

a) A emissão de radiação beta promove a formação de um novo próton no interior do núcleo do átomo. 
b) A radiação beta apresenta carga negativa. 
c) As radiações alfa são as de maior massa. 
e) Os elétrons são as partículas de menor massa que compõem um átomo. 

 
03. Letra c). Observando o decaimento do Amerício-241 a neptúnio-237, temos uma diferença de quatro 

unidades em relação às duas massas citadas. Assim, podemos afirmar que a radiação emitida pelo 
Amerício para transformar-se em Neptúnio foi a radiação alfa, já que é a única radiação que apresenta um 
número de massa igual a 4. 

 
04. Letra d). De acordo com a Primeira Lei da Radioatividade, quando um átomo (nuclídeo) emite uma 

radiação alfa, ele formará um novo nuclídeo que apresenta uma massa com quatro unidades a menos e um 
número atômico com duas unidades a menos que o do nuclídeo que o originou. Lembrando que o número 
atômico é representado à esquerda, na parte inferior, da sigla do elemento (ZX), e o número de massa fica, 
na parte de cima, à esquerda ou à direita da sigla (XA ou AX). Assim, a equação radioativa envolvendo o 
Polônio, cuja massa é 210, é: 
84Po210 → 82X206 + 2α4 

 
05. Alternativa C. 

F- apresenta o maior raio iônico, ou energia de ionização. Quanto menor o tamanho do átomo, maior será 
o raio iônico. 

 
06. Alternativa E 

a) Incorreta. O ferro possui quatro níveis com elétrons. Veja a sua configuração eletrônica (Z = 26): 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. 

b) Incorreta. Possui seis elétrons no subnível d, e não 8. 
c) Incorreta. O ferro deve ser mais eletronegativo que o potássio porque a eletronegatividade é uma 

propriedade periódica que, entre os elementos de um mesmo período, cresce da esquerda para a 
direita. 

d) Incorreta. O raio atômico do ferro deve ser menor que o do rutênio (e não maior, como dito na 
afirmativa), pois essa é uma propriedade periódica que, entre os elementos de uma mesma família, 
cresce de cima para baixo. 

e) Correta. O ferro no estado fundamental possui dois elétrons na camada mais externa (4s2) e seis 
elétrons no penúltimo subnível preenchido (3d6). Com a formação do íon de carga +3, o ferro perde 
três elétrons. Assim, ele perde primeiro os dois elétrons do subnível 4s e depois mais um elétron do 
subnível 3d, ficando com 5 elétrons nesse subnível. 
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07. Alternativa A 
Preenchendo completamente a tabela temos: 
 

 
Exercício sobre isótopos e isóbaros 

 
Os isótopos são os que possuem o mesmo número atômico ou quantidade de prótons. Olhando na tabela 
vemos que o D e o J são isótopos. Já os isóbaros são os que possuem o mesmo número de massa, que é o 
caso do G e do J. 

 


