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ENERGIA NUCLEAR 
  
Q.01-A seguinte declaração foi divulgada no jornal eletrônico 
FOLHA.com – mundo em 29/05/2010: “A vontade do Irã de enriquecer 
urânio a 20% em seu 
território nunca esteve sobre a mesa de negociações do acordo 
assinado por Brasil e Turquia com Teerã,afirmou nesta sexta-feira o 
ministro das Relações 
Exteriores brasileiro Celso Amorim”.  
Enriquecer urânio a 20%, como mencionado nessa notícia, significa 
 
A) aumentar, em 20%, as reservas conhecidas de urânio de um 

território. 
B) aumentar, para 20%, a quantidade de átomos de urânio contidos 

em uma amostra de minério. 
C) aumentar, para 20%, a quantidade de 238U presente em uma 

amostra de urânio. 
D) aumentar, para 20%, a quantidade de 235U presente em uma 

amostra de urânio. 
E) diminuir, para 20%, a quantidade de 238U presente em uma 

amostra de urânio. 
 
NOTE E ADOTE : As porcentagens aproximadas dos isótopos 238U e 235U 
existentes em uma amostra de urânio natural são, respectivamente, 
99,3% e 0,7%. 
 
Q.02-Desde que Becquerel observou a ação das emissões radiativas 
sobre chapas fotográficas em 1896, muito se descobriu sobre os 
processos nucleares e suas aplicações.  

 
Sobre este assunto e baseado em seus conhecimentos de Química , 
analise os itens abaixo: 
 
01. Em usinas nucleares, a fissão nuclear se processa de modo 
controlado, e a energia liberada é utilizada para a geração de energia 
elétrica. 

02. Em radioterapias com Cobalto 60 são utilizados os raios  
provenientes da desintegração nuclear de átomos desse elemento. 
03. Radiação tem o mesmo significado que Irradiação; 
04. Para determinar a idade de fósseis, pode-se recorrer às 
propriedades radioativas do Nitrogênio 14. 
05. Na fissão nuclear ocorre maior liberação de energia do que na 
fusão nuclear. 
 
O número de itens CORRETOS é: 
 
A) 1       
B) 2     
C) 3         
D) 4                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.03- No acidente nuclear de Chernobyl, a falha no sistema de 
refrigeração resultou no aquecimento que deu origem à explosão 
seguida de incêndio de grandes blocos de grafite, lançando no ar 6 a 7 
toneladas de material radioativo. A alternativa usada para controlar o 
processo foi o aterramento do reator com toneladas de areia  e 
concreto.  
Indique a alternativa correta: 
 
A) Alimentos irradiados não devem ser consumidos pois apresentam 

um alto índice de radiação . 
B) os efeitos sobre o meio ambiente pela liberação do isótopo Cs137  

C) ( meia-vida  30 anos) deverão ser detectados até 30 anos após o 
acidente. 

D) a energia gerada em usinas nucleares se origina de um processo 
de fusão nuclear. 

E) a fissão do 92U235 se dá  por um processo de reação em cadeia. 
F) blocos de grafite funcionam como aceleradores, aumentando a 

velocidade dos nêutrons. 
 
Q.04- Nas reações químicas ligações químicas são quebradas e novas 
ligações são formadas, mas, apesar de todas  as modificações que 
podem ocorrer nas estruturas das moléculas e íons, os núcleos 
atômicos permanecem intactos. Nas reações nucleares, por outro lado, 
os núcleos sofrem alterações  que envolvem energias muito maiores do 
que  as energias das reações químicas. Esse fato justifica o interesse 
pelas reações nucleares como fonte de energia. 
As equações representam dois tipos importantes de  reações 
nucleares: 

I.     1H2  +  1H3  → 2He4
   +  X 

II.  92U235  +  0n1 →  59Pr147  +  Y + 30n1 

Em relação às equações acima, é correto afirmar: 
01-a equação química I representa uma fusão nuclear. 
02- a equação química II representa uma fusão nuclear. 
04-o número de massa de Y é 86. 
08-na equação I está representados dois isótopos do hidrogênio. 
16-o núcleo de urânio representado na equação II tem 235 nêutrons. 
32-na equação I, X representa um próton. 
 
A soma dos itens CORRETOS vale: 
A) 13     B) 15    C) 24     D) 33   
 
Q.05-O elemento radioativo natural 90 Th 232 , após uma série de 
emissões alfa e beta, isto é, por decaimento radioativo, converte-se em 
um isótopo não-radioativo, estável, do elemento chumbo, 82 Pb 208. 
Qual o número de partículas alfa e beta após o processo? 
 
 Q.06-(UFPR) O polônio-210 é um emissor alfa com um tempo de meia-
vida de 138 dias. Supondo que se coloquem, em um recipiente 
fechado, 21g desse isótopo, ficando retidas, no recipiente, as partículas 
alfas que capturarão elétrons, transformando-se em hélio. Qual a 
massa de hélio que teremos, ao fim de 276 dias? (He=4): 
 
RESPOSTAS 

Q.01-D Q.02-B Q.03-D Q.04-A Q.05-6 e 4 
 
Q.06- A massa inicial de polônio é de 21 g, e o seu número de mol é 
dado por: 
__21g___ =0,1mol 
210 g/mol 
0,1 mol de Po → após 138 dias → 0,05 mol de Pó → após 138 dias → 
0,025 mol de Po 
276 dias 
O número de mol de Po que se desintegrou é igual a 0,075 mol, que 
originou 0,075 mol de hélio. 
1 mol de He -------- 4g 
0,075 mol de He --- x 
x = 0,30 g de He 
 


