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Questão 01 - (UNITAU SP)    A radioatividade é utilizada nas 

técnicas de diagnóstico médico. A tomografia por emissão de 

pósitrons (PET) consiste em injetar moléculas associadas a 

isótopos radioativos e acompanhar a sua localização através do 

corpo pelos pósitrons que esses isótopos emitem. Um dos 

isótopos radioativos que emitem pósitrons é o flúor-18 (18F), e 

o isótopo mais estável é o flúor-19 (19F). Com relação à 

radioatividade, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Radioatividade é a capacidade que alguns átomos 

apresentam de emitir partículas e radiações 

eletromagnéticas de seus núcleos instáveis para 

adquirir estabilidade. 

b) As radiações ionizantes  ,   e   apresentam 

energia suficiente para ionizar átomos e moléculas 

com as quais interagem. 

c) A radiação  , em comparação com a radiação  , 

apresenta menor penetração em meios sólidos. 

d) Os pósitrons são emissões semelhantes a elétrons, 

mas com carga elétrica positiva e com massa 

desprezível. 

e) 18F apresenta 10 prótons e 8 nêutrons, diferentemente 

de seu isótopo mais estável, que apresenta 10 prótons 

e 9 nêutrons. 

 

Questão 02 - (UEM PR)    Sobre radioatividade e emissão de 

partículas radioativas, assinale o que for correto. 

01. Os fenômenos radioativos são originados de 

mudanças de energia da eletrosfera dos átomos 

radioativos. 

02. Quando um átomo radioativo emite uma partícula 

alfa, ele se torna um outro isótopo desse mesmo 

átomo. 

04. Partículas alfa e beta e radiação gama emitidas por 

núcleos radioativos têm velocidade igual à 

velocidade da luz. 

08. O poder de penetração na matéria da radiação gama é 

maior que o poder das partículas beta, que, por sua 

vez, é maior que o das partículas alfa. 

16. Radiação gama não é desviada de sua direção de 

propagação por um campo magnético, mas partículas 

alfa e beta são desviadas em direções opostas entre si 

quando expostas a um campo magnético. 

 

Questão 03 - (UNCISAL)    Medidas do decaimento radiativo 

do isótopo do carbono com número de massa 14 permitiram a 

datação de manuscritos encontrados no Mar Morto, entre eles 

fragmentos de livros do Antigo Testamento, o que permitiu 

ratificar a autenticidade do achado, ocorrido em 1947. A 

datação dos documentos se deu pela contagem de radiação 

emitida pelo decaimento de átomos de carbono 14, radiativo. 

A radiação cuja quantidade foi medida para se decidir quanto à 

idade aproximada dos manuscritos refere-se à desintegração do 

carbono 14 em 

a) boro 14, com emissão de partículas beta. 

b) carbono 12, com emissão de partículas gama. 

c) nitrogênio 14, com emissão de partículas alfa. 

d) silício 14, com emissão de partículas alfa e beta. 

e) alumínio 13, com emissão de partículas gama e alfa. 

 

Questão 04 - (PUC SP)    No dia 13 de setembro desse ano, 

completaram-se 30 anos do acidente com o Césio - 137. 

 
Observe a equação a seguir: 

BaXCs 137
56

137
55         +→  

O X pode ser corretamente substituído por 

a) partícula  . 

b) partícula  . 

c) radiação  . 

d) raio X. 

 

Questão 05 - (Universidade Iguaçu RJ)    O lixo nuclear, lixo 

radioativo ou lixo atômico é aquele produzido sobretudo pelas 

usinas nucleares. Elas produzem energia elétrica através de 

materiais radioativos, em que o principal elemento é o urânio. 

No entanto, os elementos radioativos são também utilizados nas 

áreas da medicina, agricultura, engenharia, dentre outros. O 

contato com esses resíduos pode levar o surgimento de diversas 

doenças, o câncer, por exemplo, e, no pior dos casos, levar à 

morte.As doenças causadas pela radiação nuclear podem ser 

imediatas, como queimaduras e vômitos, ou que surgem em 

longo prazo, como infertilidade e leucemia. Os riscos de 

desenvolver problemas são ainda maiores em crianças e em 

pessoas que ingeriram alimentos contaminados com radiação 

ou que respiraram o ar contaminado.De um modo geral, a 

construção de usinas hidrelétricas causa mais impacto 

ambiental do que a construção de usinas nucleares; o grande 

problema das usinas nucleares é o alto risco do seu 

funcionamento e o lixo atômico produzido. 

Sobre as radiações emitidas pelo lixo atômico, é correto 

afirmar: 

01) A radiação alfa,  , não possui carga elétrica. 

02) A radiação beta,  , possui carga elétrica positiva. 

03) A radiação alfa,  , possui maior poder de 

penetração nos corpos do que gama,  . 

04) A radiação alfa,  , possui a estrutura de um núcleo 

de um átomo isótopo-4 do gás hélio. 

05) As radiações gama,  , e beta,  , apresentam o 

mesmo comportamento diante de um campo 

magnético. 

 

Questão 06 - (USF SP)    Na tomografia computadorizada, o 

tubo de raios-X gira 360º ao redor da estrutura corporal 

examinada sendo possível construir uma imagem 3D. Os raios-
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X emissores de radiação saem da fonte com uma certa 

quantidade de energia que é diferente da energia dos fótons que 

chegam até o detector e, dessa forma, é possível construir a 

imagem de acordo com as diferentes intensidades fotônicas 

recebidas. A diferença energética entre a fonte emissora e a 

receptora se deve à interação com o meio material localizado 

entre as duas fontes. 

Em relação aos fenômenos atômicos, relacionados à emissão de 

raios-X e fótons, pode-se considerar que 

a) são fenômenos nucleares iguais àqueles relacionados 

às emissões de radiação alfa e beta. 

b) são radiações não prejudiciais aos organismos vivos 

devido ao fato de serem usadas em tratamentos e 

exames. 

c) propiciam a mudança no tamanho do núcleo atômico, 

uma vez que, a movimentação eletrônica acarreta 

neutralização por prótons do núcleo. 

d) se trata de fenômenos identificados por Bohr, o qual 

indica que os elétrons absorvem e liberam energia 

para realizarem movimentos entre as camadas 

atômicas. 

e) na transição de um nível atômico de menor energia 

para um de maior energia, os elétrons estão se 

aproximando do núcleo. 

 

Questão 07 - (FPS PE)    A radioterapia é um tratamento 

oncológico que utiliza uma radiação ionizante no tratamento de 

tumores malignos. Uma fonte de radiação ionizante frequente é 

o cobalto-60 cujo decaimento emite partículas   e radiação  . 

Como o cobalto-60 é um radioisótopo que não existe na 

natureza, ele precisa ser obtido artificialmente em reatores 

nucleares a partir do isótopo estável cobalto-59. As equações 

abaixo representam a síntese do cobalto-60 e o seu decaimento 

radioativo: 

Co    xCo 60
27

59
27 →+  

++→ Ni    Co60
27  

Considerando esse contexto, é correto afirmar que: 

a) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 26. 

b) x é uma partícula β e o Ni tem número atômico igual a 28. 

c) x é uma partícula α e o Ni tem número atômico igual a 28. 

d) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 26. 

e) x é um nêutron e o Ni tem número atômico igual a 28. 

 

Questão 08 - (ENEM)    O elemento radioativo tório (Th) pode 

substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas 

quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar 

grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu 

decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de 

aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do Th230
90  

é: energiapartículaRa    Th 226
88

230
90 ++→  

Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que 

fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é o(a) 

a) alfa. 

b) beta. 

c) próton. 

d) nêutron. 

e) pósitron. 

 

Questão 09 - (UNIT AL)     

I. xBi    Pb 210
83

210
82 +→  

II. xPo    iB 210
84

210
83 +→  

As plantas de tabaco utilizadas na fabricação de cigarros 

acumulam pequenas quantidades de polônio 210, isótopo 

radioativo tóxico que pode ser obtido do decaimento do 

chumbo 210, de acordo com as reações nucleares representadas 

nas equações I e II. O chumbo 210 é um dos isótopos 

produzidos por decaimentos radioativos sucessivos, a partir do 

urânio 238, radioisótopo natural encontrado em fertilizantes. Os 

fumantes, ao inalarem a fumaça do cigarro, absorvem o polônio 

210, emissor de partículas alfa,  , que se acumula em algumas 

regiões dos pulmões, o que pode provocar câncer. 

Com relação aos radioisótopos citados no texto e as 

reações nucleares representadas nas equações I e II, é 

correto afirmar: 

a) A emissão radioativa representada pela letra x, nas 

equações nucleares I e II, é a radiação gama,  . 

b) O isótopo 238 do urânio, representado por U238
92 , 

possui 92 nêutrons e 146 prótons no seu núcleo 

atômico. 

c) A emissão de uma partícula alfa, 4
2 , pelo polônio 

210, leva à produção do radioisótopo chumbo 206, 

Pb206
82 . 

d) O número de nêutrons no núcleo do chumbo 210 é 

menor do que o número de nêutrons do átomo de 

bismuto 210. 

e) A partícula alfa,  , emitida pelo polônio, tem maior 

poder de penetração no organismo do que a radiação 

beta,  , e a gama,  . 

 

Questão 10 - (ACAFE SC)    Considere um radioisótopo 

genérico que pode liberar radiação  ,   e  .Essas radiações, 

ao atravessarem um campo elétrico, sofrem desvios em suas 

trajetórias, conforme ilustrado na figura a seguir. 

 

 
Dados: tempo de meia vida do radioisótopo = 3,8 dias. 

Considere os conceitos sobre processos radioativos e as 

informações fornecidas para analisar as afirmações a 

seguir. 

I. Na figura, 1 representa radiação  , 2 radiação   e 3 

radiação  . 

II. Em uma amostra de 1,0g do radioisótopo, após 11,4 

dias restarão 125mg da substância radioativa. 

III. Aumentando a temperatura do sistema diminuirá o 

tempo de meia vida do radioisótopo. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) Apenas a II está correta. 

 

Questão 11 - (ENEM)    O avanço científico e tecnológico da 

física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o 

decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, 

desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande 

penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no 

tratamento do câncer. 
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A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de 

radiação? 

a) Beta. 

b) Alfa. 

c) Gama. 

d) Raios X. 

e) Ultravioleta. 

 

Questão 12 - (FGV SP)    A medicina tem desenvolvido 

diversos tratamentos para pacientes com câncer de cérebro. Em 

um deles, o paciente ingere o composto borofenilalanina. Essa 

molécula que contém o isótopo boro-10 tem afinidade pelas 

células cerebrais. Após a ingestão, o paciente é submetido a um 

feixe de nêutrons. Cada isótopo de boro-10 captura um nêutron 

e forma um isótopo instável que se fissiona em duas espécies 

menores e emite ainda radiação gama. Dessa maneira, a célula 

tumoral é atingida pela energia das emissões do processo de 

fissão e é destruída. 

(www.nipe.unicamp.br/enumas/admin/resources/uploads/ 

robertovicente_hasolucao.pdf. Adaptado) 

 
(http://www.lbcc.edu/AlliedHealth/mri/. Adaptado) 

O isótopo instável, representado por X, e a espécie emitida na 

fissão, representada por Y, são, respectivamente, 

a) boro-11 e 4He. 

b) boro-11 e 2H. 

c) boro-9 e 2He. 

d) berílio-9 e 4He. 

e) berílio-9 e 2H. 

 

Questão 13 - (UNIFICADO RJ)    O nuclídeo 60Ni28 é 

formado da emissão de uma partícula beta do 

a) 60Co27 

b) 55Mn25 

c) 58Ni28 

d) 54Fe26 

e) 58Co27 

 

Questão 14 - (UCS RS)    Na esperança de reduzir o vetor do 

zika vírus até a realização dos Jogos Olímpicos, o Brasil vai 

avaliar o uso de radiação para combater o mosquito Aedes 

aegypti. A nova estratégia, proposta pela Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA), é a de reverter a expansão da 

população de mosquitos. O plano consiste em expor os machos 

a raios gama e raios X para torná-los inférteis. A vantagem é 

que milhares de mosquitos seriam controlados, sem o uso de 

produtos tóxicos. Mas, o grande obstáculo é o volume de 

insetos que precisariam ser inicialmente esterilizados. Na 

prática, milhões de mosquitos teriam de ser expostos à 

radiação. A própria AIEA estima que o plano teria maiores 

chances de funcionar em cidades pequenas e não em 

metrópoles como o Rio de Janeiro. Ainda assim, os técnicos da 

AIEA são otimistas. “Se o Brasil soltar um número 

considerável de mosquitos machos nessas condições, levaria 

poucos meses para reduzir a população do Aedes aegypti”. 

Além do Brasil, países latino-americanos como Guatemala, El 

Salvador e México já estão em negociações com a AIEA. 

Disponível em: 

<http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-

analisara-uso-de- 

radiacao-contraaedes,10000014879>. Acesso em: 14 mar. 

16 (Parcial e adaptado.) 

Em relação aos raios gama, é correto afirmar que 

a) são radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios 

X, constituídas por partículas com carga e massa 

iguais à do elétron. 

b) sofrem desvio ao atravessar um campo elétrico ou 

magnético, pois são constituídos por partículas de 

carga positiva. 

c) apresentam menor poder de penetração que os raios 

X; isso ocorre porque os comprimentos de onda dos 

raios gama são bem-maiores que os dos raios X. 

d) o poder de ionização, que depende da carga elétrica, 

é menor que o das emissões alfa e beta. 

e) são detidos pela camada de células mortas da pele, 

quando incidem sobre o corpo humano, podendo no 

máximo causar queimaduras. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 15     

yGa    estável) meta( *Ga 67
31

67
31 +→  

Radionuclídeo, a exemplo do gálio, *Ga67
31 , meia-vida de 

três dias, são utilizados em Medicina Nuclear no 

tratamento de tumores linfáticos. No campo da medicina, 

muitos radionuclídeos possuem importantes aplicações no 

diagnóstico de doenças. Uma vez introduzidos no corpo, 

as emissões de radioisótopos podem ser detectadas por 

sensores apropriados, o que fornece valiosas informações 

sobre o funcionamento do organismo. 

 

Questão 15 - (UNIT AL)    Considerando-se os conhecimentos 

sobre radioatividade relacionados à aplicação na Medicina 

Nuclear, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras 

e com F, as falsas. 

(   ) As radiações gama,  , são atraídas por campo 

elétrico porque possuem massa e carga elétrica. 

(   ) O radionuclídeo gálio, Ga67
31 , ao emitir uma partícula 

beta, −
0
1 , conserva o número de massa e diminui o 

número atômico. 

(   ) Uma dose controlada de radiação gama,  , incidente 

sobre o local de tumores linfáticos pode matar as 

células cancerosas. 

(   ) Uma amostra do radionuclídeo gálio 67, meta 

estável, perde 75% da capacidade de emissão gama, 
 , em seis dias. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima 

para baixo, é a 

a) F F V V 

b) F V F V 

c) F V V F 

d) V F F V 

e) V V F F 

 

Questão 16 - (FATEC SP)    Em 2014, na Alemanha, um 

elemento pesado foi confirmado por experimentos com um 

colisor de partículas e ocupará sua justa posição como 

Elemento 117 na Tabela Periódica.Bombardeando amostras de 
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berquélio radioativo com átomos de cálcio, pesquisadores 

criaram átomos com 117 prótons, originando um elemento 

químico, aproximadamente, 42% mais pesado que o chumbo e 

com meia-vida relativamente longa. Os físicos apelidaram, 

temporariamente, o novo integrante da Tabela Periódica como 

“ununséptio” (Uus), alusão direta ao numeral 117, que é a soma 

dos 20 prótons do cálcio com os 97 do berquélio. 

(http://tinyurl.com/m8nlkq2 Acesso em: 13.06.2014. Adaptado) 

De acordo com o texto, a massa atômica aproximada do 

ununséptio é 

Dado: Pb207
82  

a) 294. 

b) 207. 

c) 166. 

d) 117. 

e) 42. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 17  A figura mostra um 

gerador de 99mTc (tecnécio-99 metaestável) produzido no Brasil 

pelo IPEN. Este radionuclídeo, utilizado na medicina nuclear, é 

produzido continuamente pelo decaimento do radionuclídeo 

“pai”, que é o 99Mo (molibdênio-99). O gráfico mostra uma 

atividade típica de 99Mo desses geradores, em função do tempo 

em dias. 

 
 

 

Questão 17 - (FAMECA SP)  Na equação nuclear referente ao 

decaimento do 99Mo, nuclídeo “pai”, para o 99mTc, nuclídeo 

“filho”, há liberação de 

a) partículas alfa. 

b) partículas beta negativas. 

c) partículas beta positivas. 

d) nêutrons. 

e) prótons. 

 

TEXTO: 3 - Comum à questão: 18     

As emissões radioativas são empregadas na radioterapia para 

destruir células doentes ou impedi-las de se reproduzirem. Em 

1987, uma cápsula contendo cloreto de césio-137 foi 

abandonada junto a um equipamento nas antigas instalações do 

Instituto Goiano de Radioterapia, em Goiânia. A cápsula foi 

encontrada e aberta pelo dono de um ferro-velho, o que causou 

o maior acidente radioativo da história do Brasil. 

 

Questão 18 - (ESCS DF)    A seguir, são apresentados três 

tipos de emissões radioativas. 

• partícula : constituída por dois prótons e dois 

nêutrons 

• partícula : constituída por um elétron gerado a partir 

da conversão de um nêutron em um próton 

• radiação : radiação eletromagnética 

Considerando as informações acima, é correto afirmar que a 

transformação do césio-137 em bário-137 pode ser explicada 

por meio da emissão de 

a) uma partícula  e radiação . 

b) radiação . 

c) uma partícula . 

d) uma partícula . 

 

Questão 19 - (IFGO)    A irradiação é bastante utilizada como 

um método de conservação de alimentos, mas apresenta alguns 

riscos para a população. Sobre o tema, são apresentadas as 

afirmativas abaixo: 

1) A irradiação de alimentos é benéfica, pois é um 

método de conservação dos alimentos e não traz 

nenhum risco para a população. 

2) Os resíduos radioativos não necessitam de nenhum 

descarte específico, pois não trazem nenhum risco 

para a população e para o meio ambiente. 

3) A irradiação é boa, pois reduz os micro-organismos 

presentes, mas pode trazer malefícios à saúde da 

população. 

4) A irradiação é sempre maléfica. 

Assinale a alternativa que indica qual(is) dessas 

afirmativas acima é(são) correta(s): 

a) Apenas a afirmativa 1. 

b) Apenas a afirmativa 2. 

c) Apenas as afirmativas 1 e 2. 

d) Todas as afirmativas. 

e) Apenas a afirmativa 3. 

 

Questão 20 - (UEPG PR)    Sobre os processos radioativos, 

assinale o que for correto. 

01. A radioatividade constitui um fenômeno ligado ao 

núcleo do átomo. 

02. A emissão de radiação  altera o número de 

partículas atômicas. 

04. As radiações  são elétrons emitidos mesmo por 

núcleos estáveis. 

08. As radiações  correspondem a 2 prótons e 2 

nêutrons, isto é, um núcleo do átomo de hélio ( 4
2 He). 

16. As radiações , ,  possuem o mesmo poder de 

penetração. 

 

GABARITO:   

1) Gab: E 

2) Gab: 24 

3) Gab: C 

4) Gab: B 

5) Gab: 04 

6) Gab: D 

7) Gab: E 

8) Gab: A 

9) Gab: C 

10) Gab: C 

11) Gab: C 

12) Gab: A 

13) Gab: A 

14) Gab: D 

15) Gab: A 

16) Gab: A 

17) Gab: B 

18) Gab: C 

19) Gab: E 

20) Gab: 09 

 


