
 

 

TM 27 - 7º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. Os elementos radiativos são muito usados em medicina, tanto para diagnósticos como para procedimentos 

terapêuticos. São também usados para determinar os mecanismos das reações químicas e determinar a 
idade de objetos antigos. As reações nucleares são aproveitadas em geradores de eletricidade e em armas 
de destruição maciça.  

 
Com relação à emissão de partículas e/ou radiações por átomos radiativos, é correto afirmar: 
a) Radiatividade é a emissão espontânea de partículas e/ou radiações de núcleos estáveis de átomos, 

originando outros núcleos que serão sempre instáveis. 
b) A partícula  é um núcleo do átomo de hélio, portanto é formada por 2 prótons, dois elétrons e dois 

nêutrons. 
c) A partícula  forma-se a partir da desintegração do nêutron, que dá como resultado um próton, um 

elétron (partícula ) e um neutrino, partícula sem carga elétrica e de massa desprezível. 
d) As emissões gama () são partículas que apresentam menor poder de penetração e maior poder 

ionizante sobre os gases. 
e) As emissões alfa () são as principais responsáveis pelos efeitos biológicos das radiações. Podem 

produzir mutações nas células do nosso organismo, com gravíssimas conseqüências genéticas. 
 
02. Em 1995, o elemento de número atômico 111 foi sintetizado pela transformação nuclear: 
 

  64 209 272
28 83 111Ni      Bi      Rg      nêutron  

 
Esse novo elemento, representado por Rg, é instável. 
Sofre o decaimento: 

 
    272 268 264 260 256 252

111 109 107 105 103 101Rg  Mt  Bh  Db  Lr  Md  
 

Nesse decaimento, liberam-se apenas 
a) nêutrons. 
b) prótons. 
c) partículas  e partículas . 
d) partículas . 
e) partículas . 

 
03. Marie Sklodowka Curie, por seus trabalhos com a radioatividade e pelas descobertas de novos elementos 

químicos como o polônio e o rádio, foi a primeira mulher a ganhar dois prêmios Nobel: um de física, em 
1903, e um de química, em 1911. Suas descobertas possibilitaram a utilização de radioisótopos na 
medicina nuclear.  
O elemento sódio não possui um isótopo radioativo na natureza, porém o sódio-24 pode ser produzido por 
bombardeamento em um reator nuclear. As equações nucleares são as seguintes: 

 
  24 24 1

12 11 1Mg     X    Na    H 

  24 24
11 12Na     Mg     

 
O sódio-24 é utilizado para monitorar a circulação sanguínea, com o objetivo de detectar obstruções no 
sistema circulatório. “X” e “Y” são, respectivamente: 
a) Raios X e partícula beta. 
b) Raios X e partícula alfa. 
c) Partícula alfa e raios gama. 
d) Nêutron e raios gama. 
e) Nêutron e partícula beta. 

 
 
04. Um radioisótopo emite uma partícula  e posteriormente uma partícula  , obtendo-se ao final o elemento   

91Pa234 

O número de massa e o número atômico do radioisótopo original são, respectivamente: 
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05. Considere as seguintes afirmações: 
I. A radioatividade foi descoberta por Marie Curie. 
II. A perda de uma partícula beta de um átomo de 33As75 forma um átomo de número atômico maior. 
III. A emissão de radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número 

de massa do átomo. 
IV. a desintegração de 88Ra226 a  83Bi214 envolve a perda de 3 partículas alfa  e duas partículas beta. 

 
Das afirmações feitas estão CORRETAS 
a) apenas I  e  II. 
b) apenas  I  e  III. 
c) apenas I  e  IV. 
d) apenas II  e  III. 
e) apenas  II e  IV. 

 
06. O nuclídeo 131 do iodo (Z = 53), utilizado no diagnóstico de doenças da tireóide, pode ser obtido pelo 

bombardeio do nuclídeo 130 do telúrio (Z = 52), como representado a seguir: 
 

  130 1 131
52 0 53Te      n      I      X  

 
Nessa reação, X corresponde a: 
a) partícula alfa ( 4

2 )  

b) partícula beta (  
0
1 ) 

c) próton ( 1
1p ) 

d) nêutron ( 1
0n ) 

e) pósitron ( 0
1  ) 

 
07. O Brasil possui uma usina nuclear em funcionamento, Angra I, no Estado do Rio de Janeiro.  Nas usinas 

nucleares, as reações de fissão são controladas para que a energia térmica liberada possa ser utilizada na 
geração de energia elétrica. No reator nuclear são usadas barras de combustível físsil que podem ser: 

 
235 239

92 94 ou  Pu . 
 

Diz-se que um material é físsil quando, por meio de uma reação em cadeia, origina:  
a) dois ou mais núcleos atômicos menores. 
b) um único núcleo atômico menor. 
c) dois ou mais núcleos atômicos maiores. 
d) um único núcleo atômico maior. 

 
08. Na equação nuclear 7N14 + 2He4  8X17 + 1He1, X é um isótopo do: 

a) nitrogênio 
b) hélio 
c) oxigênio 
d) hidrogênio 
e) cloro 

 
09. A reação nuclear 1H1 + 1H3   2He4 desenvolve uma quantidade fabulosa de energia, ou seja, da ordem de  

5 . 108kcal para cada mol de He formado, havendo necessariamente uma variação de massa do sistema. 
Esta variação de massa poderá ser calculada através da: 
a) lei de Coulomb 
b) lei de faraday 
c) lei de Lavoisier 
d) equação de Planck 
e) equação de Eistein 
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10. Dentre os mais perigosos produtos da fissão do urânio, estão o 90Sr (T1/2=28,5 anos) e o 137Cs  (T1/2= 30,1 
anos), ambos emissores de beta de meia-vida longa. Estes elementos são lançados no ambiente por 
explosões ou por acidentes em centrais nucleares. Um desses elementos decai, formando um outro 
elemento radioativo, que rapidamente decai para formar um isótopo de zircônio. 
Os ossos que contêm fosfato de cálcio, e os sedimentos ou carapaças calcárias, que contêm carbonato de 
cálcio, concentram um dos radioisótopos citados. 
Com base na classificação dos elementos, anexa à prova, e conhecimentos sobre radioatividade, analise as 
afirmações a seguir: 

 
I. dentre os dois produtos de fissão citados, 90Sr é o que mais se acumula nos ossos. 
II. o decaimento do 137Cs forma 137Ba, que se concentra nos carbonatos, sulfatos e fosfatos insolúveis. 
III. o decaimento do 90Sr pode ser representado por: 

90Sr        +   90Y       +    90Zr 
IV. a partir de 2 microgramas de 137Cs, forma-se 1 micrograma de um gás em 30,1 anos. 
V. a partir de 3 microgramas de 90Sr, formam-se 2 micrograma de zircônio em 57 anos. 

 
Dentre as afirmações acima, são falsas, somente: 
a) I e II 
b) II e III 
c) IV e V 
d) I, II e III 
e) I, III e V 

 
 
 


