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Questão 01 - (Univag MT)     

Utilizada em usinas nucleares, a __________ nuclear é um 

processo que libera grande quantidade de energia. Ao 

bombardear núcleos de urânio-235 com nêutrons, pode ocorrer 

formação de iodo-137 e __________ -97, além de nêutrons, de 

acordo com a reação a seguir. 

n____  Y    I    U    n 1
0

97
39

137
53

2351
0 ++→+  

As lacunas do texto e a da reação são preenchidas, 

respectivamente, por: 

a) fissão; ítrio; 2. 

b) fissão; tálio; 3. 

c) fusão; tálio; 2. 

d) fusão; ítrio; 2. 

d) fissão; ítrio; 3. 

 

Questão 02 - (UNICAMP SP)     

A catástrofe de Tchernóbil (1986) foi o mais grave desastre 

tecnológico do século XX. As explosões lançaram na atmosfera 

diversos elementos radioativos. Hoje, uma em cada cinco 

pessoas nas fronteiras da Bielorússia vive em território 

contaminado. Em consequência da ação constante de pequenas 

doses de radiação, a cada ano, cresce no país o número de 

doentes de câncer, de deficientes mentais, de pessoas com 

disfunções neuropsicológicas e com mutações genéticas. 

(Adaptado de Svetlana Aleksiévitch, Vozes de Tchernóbil. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.10.) 

A partir do documento acima e de seus conhecimentos, assinale 

a alternativa correta. 

a) A construção da Central Elétrica Atômica de Tchernóbil 

ocorreu em um momento de embate da URSS com o 

mundo ocidental capitalista. Tendo em vista que os 

elementos lançados ao ambiente têm tempos de meiavida 

curtos, novas tecnologias químicas conseguiram sanar os 

danos ambientais e humanos gerados pelo acidente. 

b) O acidente de Tchernóbil é um marco do desmantelamento 

da URSS. O acidente gerou danos ambientais e humanos 

que não foram solucionados até hoje, uma vez que os 

elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida 

longos. 

c) O acidente de Tchernóbil é um marco do fortalecimento da 

URSS. Ele gerou danos ambientais e humanos que não 

foram solucionados até hoje, uma vez que os elementos 

lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida longos. 

d) A construção da Central Elétrica Atômica de Tchernóbil 

ocorreu em um contexto de expansão das relações da 

URSS com a Coreia do Norte e a China. Tendo em vista 

que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de 

meia-vida curtos, novas tecnologias químicas conseguiram 

sanar os danos ambientais e humanos gerados pelo 

acidente. 

 

Questão 03 - (UFSC)     

Recentemente a Rússia lançou um polêmico reator nuclear 

flutuante com o objetivo de levar calor e energia para regiões 

remotas do país, além de apoiar atividades de mineração. Esse 

fato ocorre em meio a preocupações de ambientalistas devido ao 

potencial risco de acidentes. O navio Akademik Lomonosov, 

construído para suportar colisões com icebergs e o impacto de 

ondas de sete metros, transporta dois reatores nucleares que 

fazem uso de urânio com baixo enriquecimento. Esses reatores, 

quando combinados, são capazes de produzir 70 MW de 

eletricidade. As três principais formas isotópicas do urânio 

encontradas na natureza e suas respectivas abundâncias naturais 

são especificadas abaixo: 

U238
92 (99,274%); U235

92 (0,720%) e U234
92 (0,005%) 

O isótopo U235
92  sofre fissão nuclear, uma reação que ocorre de 

diferentes maneiras, com a geração de pares de núcleos 

diferentes e de nêutrons (n). Como exemplo, tem-se a seguinte 

reação: 

U235
92  + n1

0  →  Ba139
56  + Kr95

36  + 2 n1
0  + energia 

Disponível em: https://time.com/5659769/russia-floating-nuclear-

power. [Adaptado]. Acesso em: 31 ago. 2019. 

Disponível em: 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/04/russia-floating-

nuclear-power-station-chernobyl-on-ice. [Adaptado]. Acesso em: 

31 ago. 2019. 

Sobre o assunto e considerando as informações acima, é correto 

afirmar que: 

01. além do risco de acidentes, uma das principais limitações 

do uso de reatores nucleares consiste na produção de 

resíduos radioativos. 

02. na reação energia    n3    La    Br    n    U 1
0

x
y

87
35

1
0

235
92 +++→+ , 

o lantânio formado tem número atômico igual a 57 e 

número de massa igual a 146. 

04. considerando os isótopos de urânio, pode-se afirmar que o 

átomo de U238
92  possui 92 prótons, 146 nêutrons e 92 

elétrons. 

08. a massa atômica do urânio é igual à massa atômica de seu 

isótopo de menor abundância natural. 

16. conforme o exemplo, a fissão nuclear do U235
92  produz 

átomos de bário e criptônio, os quais são isótopos do 

urânio. 

32. a fissão nuclear de átomos de hidrogênio pode ser ilustrada 

por energia    n    eH    H    H 1
0

4
2

3
1

2
1 ++→+ . 

64. na fusão nuclear, dois ou mais núcleos leves se dividem, 

originando outros núcleos menores. 

 

Questão 04 - (UFT TO)     

A produção de urânio enriquecido (urânio com elevada 

concentração do isótopo U-235) é uma etapa chave na produção 

de combustível para usinas nucleares. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, algumas vezes, este processo de enriquecimento era 

feito através da conversão do urânio metálico em um gás, o 

hexafluoreto de urânio (UF6), o qual era submetido a uma 

barreira porosa para a separação dos dois isótopos do urânio (o 

U-235 e o U-238). A propriedade associada a esta separação é a 

a) difusão molecular. 

b) efusão molecular. 

c) densidade molar. 

d) temperatura absoluta. 

 

Questão 05 - (UERJ)     

Pesquisas recentes visando à obtenção do elemento químico 

ununênio (Uun), de número atômico 119, baseiam-se no 

princípio da formação de um átomo a partir da fusão entre 

átomos menores. Considere um experimento de fusão completa, 

em um acelerador de partículas, entre átomos do titânio-48 e de 

outro elemento químico, resultando no Uun como único produto. 

Indique o número atômico e o símbolo do outro elemento 

utilizado no experimento de fusão completa com o titânio. 

Em seguida, determine a quantidade de nêutrons do titânio-48 e 

escreva o símbolo do elemento de maior raio atômico 

pertencente ao mesmo grupo do titânio na tabela de classificação 

periódica. 
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Questão 06 - (UFSC)     

De acordo com uma pesquisa da BBC sobre mulheres que 

mudaram o mundo, Marie Sklodowska Curie é a mulher mais 

influente de todos os tempos. A cientista, ainda durante o seu 

doutorado, mostrou que a radiação, que ela chamou de 

radioatividade, era emitida pelo urânio, independentemente do 

composto em que ele estava. Assim, concluiu que os átomos de 

urânio eram a fonte de radiação. Posteriormente, junto com seu 

marido, Pierre, ela mostrou que o tório, o rádio e o polônio 

também eram radioativos. A cientista francesa nascida na 

Polônia se tornou a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel 

– um de física e outro de química. 

 
 

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de Química. 5. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2011, p. 706. 

Disponível em: 

<https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/09/no-woman-has-

had-bigger-impact-world-history-marie-curie-poll/>. [Adaptado]. 

Acesso em: 9 set. 2018. 

Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto 

afirmar que: 

01. a reação entre nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso que 

resulta na formação de amônia caracteriza uma reação 

nuclear. 

02. emissões do tipo alfa )(  e beta )(  são associadas a 

decaimentos radioativos e correspondem a partículas de 

carga +2 e –1, respectivamente. 

04. o decaimento radioativo do isótopo Po212
84  para formar 

Pb208
82  resultará na emissão de uma partícula alfa. 

08. a radiação gama (ou raios gama) consiste em fótons de alta 

energia, ou seja, radiação eletromagnética com 

comprimentos de onda superiores aos de fótons na região 

visível. 

16. a fissão nuclear é o processo pelo qual dois núcleos leves 

são fundidos, formando núcleos mais pesados. 

32. o rádio é um metal alcalino terroso, o polônio é um 

halogênio e o tório é classificado como metal. 

 

Questão 07 - (UEPG PR)     

Com relação aos fenômenos de fissão e fusão nuclear, assinale o 

que for correto. 

01. Na fissão nuclear é liberada uma maior quantidade de 

energia do que na fusão. 

02. Fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos pequenos 

formando núcleos maiores, liberando uma grande 

quantidade de energia. 

04. O processo de fissão nuclear é aproveitado pelo homem 

para a geração de energia elétrica. 

08. O processo de fusão nuclear ocorre naturalmente no Sol e 

em outras estrelas. 

16. Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos atômicos 

grandes em núcleos menores, liberando uma grande 

quantidade de energia. 

 

Questão 08 - (UFU MG)     

No dia 11 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional das 

Mulheres e Meninas na Ciência, data estabelecida pela 

Assembleia Geral da ONU em reconhecimento ao trabalho 

feminino para o desenvolvimento científico. Dentre tantas 

mulheres que contribuíram para a ciência no século XX, a física 

nuclear austríaca Lise Meitner (1878-1968) se destacou por suas 

descobertas e pela Teoria da Fissão Nuclear, sendo, inclusive, 

considerada a mãe da era atômica. 

 

 
https://www.thefamouspeople.com/profiles/images/lise-meitner-3.jpg. 

Acesso em 02.fev.2019. 

A teoria que deu o título de mãe da era atômica à Lise 

Meitner consiste no 

a) tempo necessário para que a metade da quantidade de um 

radionuclídeo presente em uma amostra sofra decaimento. 

b) processo de quebra de núcleos grandes em núcleos 

menores, liberando grande quantidade de energia. 

c) agrupamento de núcleos pequenos, formando núcleos 

maiores e liberando uma grande quantidade de energia. 

d) estudo das reações nucleares com finalidade de produção 

de energia ou de construção de equipamentos bélicos. 

 

Questão 09 - (UNESP SP)     

A energia emitida pelo Sol é o resultado de diferentes fusões 

nucleares que ocorrem nesse astro. Algumas reações nucleares 

que ocorrem no Sol são: 

 
Estima-se que, a cada segundo, 657 milhões de toneladas de 

hidrogênio estejam produzindo 653 milhões de toneladas de 

hélio. Supõe-se que a diferença, 4 milhões de toneladas, 

equivalha à energia liberada e enviada para o espaço. 

(Angélica Ambrogi et al. Unidades modulares de química, 1987. 

Adaptado.) 

Sobre a situação apresentada no texto foram feitas três 

afirmações: 

I. A quantidade de energia enviada para o espaço a cada 

segundo, equivalente a aproximadamente 4 milhões de 

toneladas de hidrogênio, pode ser estimada pela equação 

de Einstein, E = mc2. 

II. Todas as reações de fusão nuclear representadas são 

endotérmicas. 

III. No conjunto das equações apresentadas, nota-se a presença 

de 3 isótopos do hidrogênio e 2 do hélio. 

É correto o que se afirma somente em 

a) II.        b) II e III. 

c) III.        d) I. 

e) I e III. 

 

Questão 10 - (PUC Camp SP)     

A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se 

combinam para formar um único núcleo, mais pesado. Um 

exemplo importante de reações de fusão é o processo de 

produção de energia no sol, e das bombas termonucleares 

(bomba de hidrogênio). Podemos dizer que a fusão nuclear é a 

base de nossas vidas, uma vez que a energia solar, produzida por 

esse processo, é indispensável para a manutenção da vida na 

Terra. 

Reação de fusão nuclear: 2H + 3H→ 4He + n 

(Adaptado de: http://portal.if.usp.br) 

http://portal.if.usp.br/
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Representam isótopos, na reação de fusão nuclear apresentada, 

APENAS: 

a) 2H e 4He. 

b) 3H e 4He. 

c) 2H e n. 

d) 2H e 3H. 

e) 4He e n. 

 

Questão 11 - (UESB BA)     

Radioatividade é a propriedade que alguns tipos de átomos 

instáveis apresentam de emitir energia e partículas subatômicas, 

o que se convenciona chamar de decaimento radioativo ou 

desintegração nuclear. Fissão e fusão nuclear são dois tipos de 

reações nucleares. 

Considerando-se as informações sobre radioatividade, analise as 

afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas. 

(   ) Fissão nuclear é o processo de divisão de um átomo para 

formar dois outros, de menor massa. 

(   ) Fusão nuclear é o processo de colisão de dois atomos para 

formar um terceiro, de maior massa. 

(   ) O modelo atômico de Dalton pode ser usado para explicar 

as propriedades de radioisótopos. 

(   ) A quantidade de nêutrons, que são eletricamente neutros, 

não interfere na atividade de radioisótopos. 

(   ) As reações que ocorrem na região de maior massa do 

átomo envolvem maior quantidade de energia que aquelas 

que ocorrem na região de menor massa do átomo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para 

baixo, é a 

01) F V F V F 

02) F F V F V 

03) V V F F V 

04) V V V F F 

05) V F F V F 

 

Questão 12 - (UNEB BA)     

Quem tem medo da radioatividade? 

Como herança da destruição causada pela explosão das bombas 

atômicas ao fim da Segunda Guerra, a energia nuclear ganhou 

uma reputação difícil de mudar. Um novo livro desmistifica a 

radioatividade e aponta as vantagens e desvantagens de seu uso. 

Foram mais de cem mil mortos imediatamente após a explosão 

das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 

1945. Ironicamente, as mesmas propriedades do átomo capazes 

de causar tamanha destruição também podiam salvar vidas se 

empregadas no tratamento de câncer. A radioterapia, o exame de 

raios-X e o marca-passo artificial são exemplos de aplicações 

pacíficas da radioatividade. Para muitos, no entanto, a função da 

energia nuclear se resume a dizimar vidas. O temor suscitado 

pelos cogumelos atômicos se espalhou pelo mundo e ecoa até 

hoje devido à falta de informações precisas sobre o tema. 

O risco de acidentes e a destinação do lixo nuclear são tratados 

de forma esclarecedora, ao se destacarem as aplicações da 

tecnologia nuclear na medicina molecular, na agricultura, na 

indústria e na datação de artefatos na arqueologia, e tudo que 

envolve a geração de energia nas usinas nucleares, como 

alternativa à queima de combustíveis fósseis das usinas 

termelétricas de gás e carvão e ao impacto socioambiental das 

hidrelétricas. Os fantasmas associados às usinas nucleares – o 

risco de acidentes e a destinação do lixo nuclear – são tratados de 

forma esclarecedora pelos pesquisadores sobre a radioatividade. 

(VENTURA, 2017); 

VENTURA, Bruna. Disponível em: <http://www.cienciahoje.org.br/ 

noticia/v/ler/id/4797/n/quem_tem_medo_da_ radioatividade>. 

Acesso em: 23 nov. 2017. 

 
 

Foram mais de cem mil mortos imediatamente após a explosão 

das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 

1945. Noventa por cento deles eram civis. Era o fim da Segunda 

Guerra Mundial, mas o sofrimento de milhares de pessoas não 

terminaria em 1945. Gerações depois, as sequelas da 

radioatividade ainda eram sentidas, como mostram os altos 

índices de câncer de mama nas meninas nascidas em Hiroshima, 

no pós-guerra. 

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre radioatividade, é 

correto afirmar: 

01. O radionuclídeo césio-137, ao emitir partículas   e  , 

produz um radioisótopo do iodo. 

02. A radioatividade não apresenta benefícios, pois em reações 

nucleares se formam elementos tóxicos. 

03. As sequelas da radioatividade ocorreram apenas por conta 

da grande energia liberada após a fissão nuclear. 

04. Reações, como as que produziram a bomba atômica, 

envolvem apenas a região de menor massa em um átomo. 

05. A partir da bomba atômica, são geradas radiações 

ionizantes, que podem favorecer a formação de espécies 

que alteram o DNA de células sadias. 

 

Questão 13 - (IFMT)     

O mundo atual vê com temor os testes nucleares realizados pela 

Coreia do Norte e se lembra com certeza das bombas atômicas 

de Urânio (U) e Plutônio (Pu), lançadas no Japão. A Bomba de 

Urânio chamada de “Litte boy” tinha 3 metros de comprimento e 

68 centímetros de diâmetro, com peso aproximado de 4.000 Kg; 

e a de Plutônio, chamada de “Fat Man”, tinha 3,2 metros de 

comprimento e diâmetro de 1,5 metros, pesando 

aproximadamente 4.900 Kg. Nestas bombas ocorrem uma reação 

nuclear em cadeia, denominada de fissão. Neste tipo de reação, 

observa-se que os núcleos atômicos grandes são quebrados 

formando núcleos atômicos diferentes e liberando energia, 

conforme equação. 

92U235  +  0n1  →   56Ba139 + 36Kr95 + 2 0n1 

Sobre as informações do texto e a equação apresentada, assinale 

a alternativa CORRETA. 

a) o texto deixa claro que uma bomba atômica libera energia 

em quantidade quase semelhante à liberada pelos 

explosivos comuns. 

b) na fissão nuclear, os núcleos atômicos são formados pela 

união entre núcleos de átomos menores. 

c) observa-se na equação que um dos átomos formados no 

processo de fissão do urânio é o nitrogênio. 

d) nem sempre a fissão nuclear de um átomo vai liberar 

energia. 
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e) no exemplo de fissão, indicado na equação, o urânio sofre 

fissão, formando átomos com núcleos atômicos menores. 

 

Questão 14 - (UPE PE)     

Analise o fenômeno representado abaixo. 

 

 
Fonte: Ilustração: Peter Hermes Furian / Shutterstock.com 

Uma aplicação desse fenômeno é verificada na 

a) irradiação de frutas.  

b) atividade de um radiofármaco.  

c) geração de energia em usinas nucleares.  

d) ação de um radiotraçador dentro de uma planta.  

e) fonte de radiação de um equipamento de radioterapia. 

 

Questão 15 - (UNICAMP SP)     

Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo He3
2 , muito 

abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia 

limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode 

sofrer, e que justificaria seu uso como combustível, está 

esquematicamente representada na reação abaixo, em que o He3
2  

aparece como reagente. 

 
De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa 

transformação, que liberaria muita energia, é uma 

a) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras 

representam os nêutrons e as mais claras os prótons. 

b) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras 

representam os nêutrons e as mais claras os prótons. 

c) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras 

representam os prótons e as mais claras os nêutrons. 

d) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras são 

os prótons e as mais claras os nêutrons. 

 

Questão 16 - (Mackenzie SP)     

A respeito dos processos de fissão e fusão nuclear, assinale a 

alternativa correta. 

a) A fusão nuclear é o processo de junção de núcleos 

atômicos menores formando núcleos atômicos maiores, 

absorvendo uma grande quantidade de energia. 

b) A fissão nuclear é o processo utilizado na produção de 

energia nas usinas atômicas, com baixo impacto ambiental, 

sendo considerada uma energia limpa e sem riscos. 

c) No Sol ocorre o processo de fissão nuclear, liberando uma 

grande quantidade de energia. 

d) A equação: n3KrBaUn 1
0

93
36

140
56

235
92

1
0 ++→+ , representa uma 

reação de fissão nuclear. 

e) O processo de fusão nuclear foi primeiramente dominado 

pelos americanos para a construção das bombas atômicas 

de Hiroshima e Nagasaki. 

Questão 17 - (UEM PR)     

Um marco do programa nuclear brasileiro foi a construção de 

usinas nucleares para a geração de energia elétrica. Desde então, 

as pesquisas brasileiras na área nuclear resultaram em inovações 

no processo industrial de enriquecimento de urânio e no 

desenvolvimento de tecnologia nessa área. Em relação a esse 

tema, assinale o que for correto. 

01. O processo denominado enriquecimento de urânio 

consiste, basicamente, em aumentar a porcentagem de 

238U em relação à porcentagem de 235U no urânio 

encontrado na natureza. 

02. Em um processo típico de fissão nuclear, um núcleo de 
238U é bombardeado com um núcleo de hélio, resultando na 

obtenção de núcleos menores (tais como o xenônio e o 

estrôncio), na liberação de outros núcleos de hélio e na 

emissão de radiação gama. 

04. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais 

(conhecidas) de urânio. 

08. Para que a reação de fissão se mantenha, determinando 

uma reação em cadeia que continua espontaneamente, é 

necessário que a massa do material físsil seja maior que um 

valor característico denominado massa crítica. 

16. Uma das vantagens da obtenção de energia por fissão 

nuclear é que os produtos resultantes do processo possuem 

radioatividade residual e são atualmente reutilizados na 

geração de energia elétrica. 

 

Questão 18 - (UEM PR)     

Assinale o que for correto sobre os fenômenos relacionados à 

radioatividade, aos elementos radioativos, à energia nuclear e às 

suas interferências em vários setores da sociedade. 

01. O ser humano convive diariamente com pequenas doses de 

radioatividade, por meio de fontes naturais e, por vezes, 

artificiais. 

02. Aparelhos de radioterapia contêm elementos radioativos 

(tais como o césio-137). Quando esses aparelhos são 

inadequadamente manipulados, podem causar acidentes 

radioativos, como o ocorrido na cidade de Goiânia/GO, na 

década de 1980. 

04. Os países que compõem a Amazônia Internacional 

produzem energia nuclear obtida dos isótopos do carbono-

14. 

08. A idade dos minerais pode ser estimada pelo método da 

datação radiométrica, que mede a quantidade de energia 

emitida utilizando elementos radioativos. 

16. Na cidade de Chernobyl, pertencente à antiga 

Tchecoslováquia, ocorreu um acidente nuclear no ano de 

1996, quando o governo estava realizando testes com 

elementos radioativos visando à construção de uma bomba 

atômica. 

 

Questão 19 - (PUC GO)     

Falando sério, marido, acompanhe o meu raciocínio. Veja 

bem, estou falando de algo muito pessoal, é claro. Algo que diz 

respeito à minha criação, minha origem camponesa, ao meu 

modo de encarar as coisas, posição essa que nada tem a ver com 

nossa vida em comum, que eu coloco acima de qualquer questão: 

moro em um prédio bonito, em um bairro classificado de nobre 

pela esperteza dos corretores, mais interessados em jogar areia 

nos olhos dos compradores do que mostrar a realidade daquilo 

que eles vão comprar. Desfruto de alguma segurança, tenho até 

privacidade. Quando o calor aperta, posso andar pelada pela casa 

sem agredir a moral pública ou os olhos exigentes da garotada 

dos binóculos, certo? De nossa sacada, quando faz bom tempo, 

sinto na pele o beijo ardente de meu amado sol. Uns poucos 

vasos mirrados, maltratados, sorriem de puro contentamento 

quando lhes dou a graça de minha atenção. E só. O gotejar da 

chuva no telhado, o cheiro da terra úmida, são lembranças 

remotas. Sabe, meu amor, não sei se algum dia você parou para 

pensar no assunto, talvez não, talvez a diferença seja mais nítida 

para nós, as mulheres. Ultimamente tenho questionado a 

diferença entre lar e moradia. E não me venha dizer que são 

sintomas de velhice! Apesar do atropelo impiedoso do novo 
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sobre o velho, da globalização, que parece ignorar as diferenças 

individuais e culturais, da massificação, que padroniza a 

humanidade, sinto que, na cultura do povo brasileiro, 

demasiadamente jovem ainda, o conceito de lar continua 

enraizado em esteios, baldrames, telhado, pés descalços pisando 

canteiros fofos. Mulher. Terra. Fertilidade. Dá pra perceber a 

diferença? 

(BARROS, Adelice da Silveira. Mesa dos inocentes. 

Goiânia: Kelps, 2010. p. 43.) 

O texto faz menção a sol. O Sol é a estrela central do nosso 

Sistema Solar. É composto principalmente de hidrogênio (74%) 

e hélio (24%), com traços de outros elementos. No Sol, os 

átomos de hidrogênio passam pelo processo de fusão nuclear, de 

que resultam átomos maiores e liberação de enormes quantidades 

de energia. Sobre esse tema, analise os itens abaixo: 

I. Na Terra, as reações de fusão nuclear só foram largamente 

exploradas com o desenvolvimento da bomba de 

hidrogênio. 

II. Até hoje não se conseguiu controlar a fusão nuclear, a 

ponto de aproveitar a energia que é liberada, da mesma 

forma que se aproveita a energia liberada na fissão nuclear. 

III. Em fusões nucleares não há emissão de partículas 

subatômicas. 

De acordo com os itens analisados, marque a alternativa que 

contém apenas proposições corretas: 

a) I e II. 

b) I , II e III. 

c) I e III. 

d) II e III. 

 

Questão 20 - (UPE PE)     

As usinas nucleares de Angra I e Angra II foram projetadas para 

funcionar normalmente até 2050. No entanto, elas podem ser 

desligadas já nos próximos três anos, pois o problema do 

descarte dos resíduos nucleares tomou grandes proporções. Não 

se sabe mais onde depositar tanto lixo radioativo. Esse material é 

resultado da atividade com elementos radioativos e que oferecem 

riscos à saúde do homem e à natureza, devendo ser descartado de 

maneira adequada. 

Para uma maior segurança, os rejeitos nucleares devem ser 

a) incinerados sob altas temperaturas, garantindo a 

degradação total do resíduo. 

b) colocados em recipientes especiais e abandonados no 

espaço interestelar, por meio da utilização de foguetes. 

c) armazenados em recipientes especiais e enterrados em 

grandes profundidades, embaixo dos oceanos, com 

revestimento exterior de chumbo. 

d) incinerados sob temperatura moderada, depois recolhidos e 

colocados em recipientes de chumbo, para armazenamento 

por 500 anos ou mais. 

e) armazenados em recipientes especiais e enterrados em 

minas abandonadas e em cavernas de acesso restrito, com 

revestimento exterior de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO:   

1) Gab: A 

2) Gab: B 

3) Gab: 07 

4) Gab: B 

5) Gab:  

Número atômico: 97. 

Símbolo: Bk. 

Número de nêutrons: 48 – 22 = 26. 

Elemento de maior raio atômico: Rf. 

6) Gab: 06 

7) Gab: 30 

8) Gab: B 

9) Gab: E 

10) Gab: D 

11) Gab: 03 

12) Gab: 05 

13) Gab: E 

14) Gab: C 

15) Gab: C 

16) Gab: D 

17) Gab: 12 

18) Gab: 11 

19) Gab: A 

20) Gab: E 

 

 


