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Radioatividade 
 

Resumo 

 

Radioatividade é a propriedade de determinados tipos de elementos químicos de emitirem radiações devido a 

instabilidades no núcleo atômico. O fenômeno acontece de forma natural ou artificial. A radioatividade natural 

ou espontânea ocorre nos elementos radioativos encontrados na natureza. Já a radioatividade artificial, ocorre 

quando há uma transformação nuclear, através da fusão ou da fissão nuclear, observada em usinas nucleares 

e armas nucleares. 

Alguns átomos, como os do urânio, rádio ou tório, são instáveis graças ao resultado da combinação de nêutrons 

e prótons. A liberação de energia radioativa acontece quando há uma transformação do núcleo instável 

(desintegração nuclear) causando a emissão de partículas alfa, beta ou raios gama. Dá-se o nome genérico 

de radiação nuclear a estas emissões. As principais formas de radiação são: 

• radiação alfa (α): núcleos de hélio, formados por dois prótons e dois nêutrons; 

• radiação beta (β): elétrons ou suas antipartículas (β +), os pósitrons, cuja carga elétrica é positive; 

• radiação gama (ᵞ): radiação eletromagnética, da mesma natureza que a luz visível, as microondas ou os 

raios X, porém mais energética; 

• nêutron (n): partícula subatômica sem carga e de massa semelhante ao do próton.  

 

 

A partícula alfa é aquela que é desviada em direção ao pólo negativo, ou seja, ela possui uma carga positiva; 

enquanto a beta é desviada em direção ao pólo positivo e, portanto, possui uma carga negativa. A alfa possui 

uma massa igual a 4 e a beta possui massa desprezível. Já a radiação gama, não é desviada pelos pólos. Ela 

não pode ser considerada uma partícula por não apresentar massa. Trata-se de radiação luminosa apenas. 
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Nas ciências nucleares, a unidade de energia geralmente utilizada é o elétron-volt (eV). As energias emitidas 

pelo núcleo são acima de 10.000 eV, valor que é cerca de bilhões de vezes menor que o das energias com que 

lidamos no dia-a-dia.  

A liberação de energia do núcleo se dá através de dois processos principais: decaimento radioativo (também 

chamado desintegração) e fissão. 

 

1ª Lei da radioatividade 

Quando um átomo emite uma partícula α, seu número atômico diminui em 2 unidades e sua massa diminui em 

4 unidades. 

Ex.: 92 U 235  =   2 α 4  +  90 Y 231
     Z X A  =   2 α 4  +  Z-2 Y A-4 

 

2ª Lei da radioatividade  

Quando um átomo emite uma partícula β, seu número atômico aumenta em 1 unidade e sua massa permanece 

constante. 

Z X A  =   -1 β 0  + Z+1 Y A 

 

Ex.: 83 X 210  =   -1 β 0  + 84 Y 210 

 

Raio Gama (0γ0) 

O Raio Gama são ondas eletromagnéticas da mesma natureza da luz, semelhantes ao raio X. Não têm carga 

elétrica nem massa. 

 

Exemplo de cálculo: 

90X204 → xα + yβ + 92Y192 

Deve-se determinar x e y. 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/Radioatividade2.jpg
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Resolução: 

90X204 → x+2 α 4 + y-1 β 0 + 92 Y 192 

 

Montamos duas equações: 

 

a) uma para os índices superiores: 

204 = 4x + 0y + 192 

x = 3 

 

b) uma para os índices inferiores: 

90 = 2x + (-1y) + 92 

90 = 2(3) -1y +92 

y = 8 

 

90 X 204 → 3+2 α 4 + 8-1 β0 + 92Y192 

 

Transmutação artificial 

Se refere ao ato de modificar-se ou manipular artificialmente um núcleo atômico.  

Exemplo: 2He4 + 7N14 → 8O16 + 1H1 

 

Entenda: 7N14 é transmutado em 8O16 por bombardeamento de partículas alfa (24).   

 

 

Tempo de meia-vida (t½) 

A velocidade de transmutação de um elemento radioativo é determinada pela constante de desintegração, 

também chamada de tempo de vida, e o tempo de meia-vida (semidesintegração). Tempo de vida é o valor que 

mede a probabilidade de um átomo radioativo sofrer uma transformação na unidade de tempo considerada, 

enquanto tempo de meia-vida é definido como o tempo necessário para que uma quantidade de substância 

radioativa reduza sua massa à metade. 

 

A natureza probabilística da desintegração radioativa conduz à definição do conceito de meia-vida dos 

elementos, que é a média aritmética dos tempos de vida dos átomos do elemento radioativo antes de sofrerem 

decaimento. Os períodos de semidesintegração oscilam entre milésimos de segundos (por exemplo, nas 

variedades do polônio e o astato) e bilhões de anos (como nos isótopos mais estáveis do urânio e do tório). 

 

As transformações sofridas pelos elementos radioativos, existentes na natureza em um total de 

aproximadamente quarenta, permitem agrupá-los em três séries, chamadas séries de desintegração radioativa. 

Nestas, os elementos se convertem uns nos outros por sucessivas emissões alfa e beta (a emissão gama não 

produz intrinsecamente alterações nucleares): 
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I. Série do urânio, a partir do isótopo 238 do urânio e cujos primeiros elementos são o tório (234), o protactínio 

(234), o urânio (234), o tório (230), o rádio (226) e o radônio (222). O átomo final da série é o chumbo (206), 

não radioativo. 

II. Série do tório, iniciada com o isótopo 232 do tório e seguida de rádio (228), actínio (228), tório (228), rádio 

(224) e outros átomos, até terminar com o chumbo estável (208). 

III. Série do actínio, a partir do isótopo 235 do urânio, que se transforma sucessivamente em tório (231), 

protactínio (231), actínio (227), tório (227), frâncio (223), etc., até finalizar no chumbo estável (207). Esta 

sequência é empregada nos processos de fusão ou ruptura nuclear. 

 

Cálculo do tempo de meia-vida: 

A correspondência nos permite formular a expressão geral para calcular a massa final (mf) existente após x 

meias-vidas: 

𝑚𝑓 =
𝑚𝑖

2𝑛
 

n = é o número de meias-vidas transcorridas. 

 

 

 

 

Cinética Nuclear 

• Velocidade de desintegração (V): É a  variação no número de átomos radioativos (Δn) em um determinado 

intervalo de tempo (Δt). 

 

𝑉 =
𝛥𝑛

𝛥𝑡
 

 

• Constante radioativa (C): Indica a fração de átomos desintegrados em uma unidade de tempo. Representa 

a proporção entre a velocidade de desintegração e o número de átomos radioativos. 

 

𝐶 =
𝑉

𝑛
 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/7.jpg
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Por exemplo, se um elemento tem constante radioativa igual a 1/1400 ano-1, ao longo de 1 ano, 1 em cada 

1400 átomos terá sofrido desintegração. 

 

• Vida-média (Vm): É o tempo médio que os átomos radioativos levam para se desintegrar. É o inverso da 

constante radioativa. 

 

𝑉𝑚 =
1

𝐶
 

 

Também pode ser determinada a partir do tempo de meia-vida: 

 

𝑉𝑚 =
𝑡½
𝑙𝑛2

≅
𝑡½
0,7
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Exercícios 

 

1. A primeira explosão de uma bomba atômica na história da humanidade aconteceu no dia 6 de agosto de 

1945. Ela continha 50 kg  de urânio 235, com potencial destrutivo equivalente a 15 mil toneladas de TNT 

e foi lançada sobre o centro da cidade de Hiroshima, às 8h15min da manhã, horário local, causando a 

morte de mais de 140 mil pessoas. Nagasaki foi atingida três dias depois. Inicialmente, o plano do 

exército americano era jogar a bomba sobre Kokura. Mas o tempo nublado impediu que o piloto 

visualizasse a cidade, e decidiu-se pela segunda opção. A bomba, agora de plutônio 239, apresentava um 

potencial destrutivo equivalente a 22 mil toneladas de TNT. Cerca de 70 mil pessoas morreram.  

 
 

Pouco depois de a bomba atômica ser lançada sobre o Japão, cientistas inventaram outra arma, ainda 

mais poderosa: a bomba de hidrogênio. Em 1957, a bomba H  explodia no atol de Bikini, no Oceano 

Pacífico. Tinha um poder de destruição cinco vezes maior do que todas as bombas convencionais 

detonadas durante a Segunda Guerra Mundial.  

Prevendo a corrida armamentista, Albert Einstein declarou em 1945: “O poder incontrolado do átomo 

mudou tudo, exceto nossa forma de pensar e, por isso, caminhamos para uma catástrofe sem paralelo”. 
Disponível em: http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/as-bombas-atomicas-lancadas-sobre-o-

japao.html<http://www.nippo.com.br/4.hiroshima/>. 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Bombardeamentos_de_Hiroshima_e_Nagasaki>. Acesso em: 2 set. 15. 

 

Em relação à temática e às informações apresentadas no texto, assinale a alternativa correta.  

a) A fissão nuclear do urânio 235 se dá por um processo de reação em cadeia, com a liberação de uma 

grande quantidade de energia.    

b) Um átomo de urânio 235 decai para plutônio 239 pela emissão de uma partícula alfa.    

c) A energia gerada na explosão de uma bomba atômica se origina a partir de um processo de fusão 

nuclear.    

d) A bomba de hidrogênio é uma aplicação bélica que visa causar destruição com base na enorme 

energia e no grande fluxo de nêutrons liberados nas reações de fissão nuclear.    

e) As partículas beta possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos que as radiações 

gama.    

 

2. O ano de 1986 é lembrado como o ano do maior acidente nuclear já registrado na história: a explosão do 

reator número 4  da usina nuclear de Chernobyl. Esse reator utilizava o isótopo 235  do urânio como 
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combustível, que sofre o fenômeno representado na figura. 

 

 
 

Outro acidente nuclear, com consequências menos desastrosas, já havia ocorrido em 1979. O reator da 

usina de Three Mile Island gerou 31.000 m  de gás hidrogênio, que foi removido antes que ocorresse uma 

explosão. Esse gás pode ter sido produzido pela reação entre zircônio (massa molar 191g mol ),−  um 

dos elementos das ligas que compõem algumas partes do reator, e vapor d’água, em altas temperaturas: 

 

(s) 2 (v) 2(s) 2(g)Zr 2 H O ZrO 2 H+ → +  

 

Cite o nome do fenômeno representado pela figura, que se inicia com o bombardeio do U-235  por um 

nêutron. Considerando que o nuclídeo 1X  seja o 141
56Ba,  calcule o número de massa do nuclídeo 2X .  

 

 

3. Considere os trechos retirados da portaria número 2914, de 11 de dezembro de 2011, do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

Art. 30, § 1º: […] o valor máximo permitido de turbidez é 5,0 uT  em toda a extensão do sistema de 

distribuição (reservatório e rede) [...]. 

Art. 38: […] Os níveis de triagem que conferem potabilidade da água do ponto de vista radiológico são 

valores de concentração de atividade que não excedem 0,5 Bq / L  para atividade alfa total e 1,0 Bq / L  

para beta total. [...]. 

Art. 39, § 1º: […] Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH  da água seja mantido na faixa de 

6,0  a 9,5  [...]. 

Art. 39, § 4, inc. III: […] Recomenda-se que, no sistema de distribuição, as concentrações de íons ferro e 

manganês não ultrapassem 2,4  e 0,4 mg / L,  respectivamente [...]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, analise as afirmações a seguir. 

I. Pela legislação, em um litro de amostra de água, o número máximo de desintegração por segundo 

do tipo alfa total é igual à metade da desintegração por segundo do tipo beta total. 
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II. Em uma reação nuclear, a velocidade do processo não depende da pressão, temperatura e de 

catalisadores. 

III. A partícula alfa é equivalente ao núcleo do hélio, assim como a partícula beta é equivalente a um 

elétron. 

IV. O poder de penetração das emissões radioativas do tipo beta é maior que o tipo alfa. 

 

Dado: 1Bq 1=  desintegração/segundo  

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Apenas I e II estão corretas.    

b) Apenas I, II e III estão corretas.    

c) Apenas a afirmação IV está correta.    

d) Todas as afirmações estão corretas.    

 

 

4. O vento solar é uma emissão contínua, em todas as direções, de partículas carregadas que têm origem 

na coroa solar. As partículas emitidas podem ser elétrons, prótons ou neutrinos. A velocidade dessas 

partículas varia entre 400 km/s e 800 km/s. 

Essa emissão contínua gera uma distribuição de íons, prótons e elétrons em todo o espaço do sistema 

solar. Esse plasma de partículas carregadas é comumente denominado mar de prótons, ou mar de 

elétrons. Ao se aproximarem da Terra, esses íons sofrem alterações em suas trajetórias devido à 

presença do campo magnético terrestre. Na região do espaço que circunda a Terra, a densidade desse 

plasma é de aproximadamente 10 partículas por centímetro cúbico. O bombardeamento da atmosfera 

terrestre pelo vento solar tem efeitos profundos, uma vez que as partículas e a radiação solar interagem 

com os gases presentes na atmosfera, tais como H2, N2, O2, CO2, CO, NO2, N2O, SO2. 

 

planeta distância média do Sol, em 106 km 

Mercúrio 57,9 

Vênus 108 

Terra 150 

Marte 228 

Júpiter 778 

Saturno 1.430 

Urano 2.870 

Netuno 4.500 

Plutão 5.900 

  

Tendo como referência o texto e os dados na tabela acima, julgue o item a seguir. 

Para a reação nuclear 238
92U X,α→ +  o elemento X é o tório-234 e, caso o tempo de meia-vida do urânio-

238 seja de 5,5 bilhões de anos, então o tempo necessário para que a massa de uma amostra de 238
92U  

se reduza à quarta parte do seu valor inicial será de mais de 10 bilhões de anos. 

5. Sobre a radioatividade e os processos radioativos, assinale o que for correto.  

(01) Radioatividade corresponde à emissão espontânea de partículas e de radiações eletromagnéticas 

feitas por núcleos atômicos instáveis, com o propósito de adquirir estabilidade.    
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(02) A emissão de partículas radioativas transforma o elemento químico, pois modifica o seu número 

atômico.    

(04) A radioatividade é uma propriedade essencialmente nuclear, isto é, não depende do tipo de 

composto químico onde se encontra o átomo radioativo, nem das condições físicas tais como fase 

de agregação, temperatura e pressão às quais o composto radioativo é submetido.    

(08) A intensidade de emissão de partículas radioativas é proporcional à quantidade de elemento 

radioativo presente.    

(16) A reação + → +2 3 4 1

1 1 1 0H H He n constitui um exemplo de fusão nuclear, a qual ocorre com a 

liberação de uma grande quantidade de energia.    

Soma: (       ) 

 

 

6. O ano de 2017 marca o trigésimo aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa, ocorrido 

em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, foi 

retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente, aberta no ferro-velho para onde fora 

levada. O brilho azulado do pó de césio-137 fascinou o dono do ferro-velho, que compartilhou porções do 

material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo 

necessário para que metade da quantidade de césio-137 existente em uma fonte se transforme no 

elemento não radioativo bário-137 é trinta anos. 

 

Em relação a 1987, a fração de césio-137, em %,  que existirá na fonte radioativa 120  anos após o 

acidente, será, aproximadamente,  

a) 3,1.     

b) 6,3.     

c) 12,5.     

d) 25,0.     

e) 50,0.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. No acidente ocorrido na usina nuclear de Fukushima, no Japão, houve a liberação do iodo Radioativo 131 

nas águas do Oceano Pacífico. Sabendo que a meia-vida do isótopo do iodo Radioativo 131 é de 8 dias, 

o gráfico que representa a curva de decaimento para uma amostra de 16 gramas do isótopo 131
53I  é:  
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a) 

 

c) 

 
b) 

 

d) 

 
e) 

 

 

 

 

8. O berquélio é um elemento químico cujo isótopo do 247Bk  de maior longa vida tem meia-vida de 1.379 

anos. O decaimento radioativo desse isótopo envolve emissões de partículas α  e β  sucessivamente até 

chegar ao chumbo, isótopo estável 207Pb.  

 

O número de partículas emitidas e o tempo decorrido para que certa quantidade inicial se reduza de 3 4  

são, respectivamente, 

 

Dados: Pb (Z 82); Bk (Z 97).= =   

a) 10 , 4α β  e 1.034 anos    

b) 10 , 5α β  e 2.758 anos    

c) 4 , 8α β  e 1.034 anos    

d) 5 ,10α β  e 2.758 anos    

e) 5 , 6α β  e 690 anos    

 

9. 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.    

 

 

10. Para se determinar a idade de um fóssil, costuma-se usar carbono-14,  com meia-vida de 5.730  anos, 

que emite radiação perdendo dois nêutrons. O C-14,  assim como o C-12,  é absorvido pelas plantas por 

meio da fotossíntese, e os animais, ao se alimentarem das plantas, fazem com que o C-14  entre na 

cadeia alimentar. 

A proporção entre o carbono-12  e o carbono-14  nos seres vivos permanece constante durante toda sua 

vida, porém com a morte, não ocorre mais absorção do 14C,  diminuindo sua concentração no 

organismo devido ao seu decaimento radioativo. 
Disponível em: <https://mundopre-historico.blogspot.com.br/2011/07/como-se-descobre-idade-dos-fosseis.html>. Adaptado. 

Acesso em: 18 jul. 2016. 

 

O aparelho que detecta a massa atômica exata de cada elemento químico encontrado no fóssil é o 

espectrômetro de massa. Considere que, a partir de um caixote de fragmentos de arqueologia fóssil, 

foram utilizados, no início do experimento, 320 g  do carbono-14.  Ao final do experimento, verificou-se 

que foram reduzidos de 310 g.  

A idade estimada desse fóssil e a reação de decaimento radioativo do 14C  correspondem, 

respectivamente, a:  

a) 28.650  anos; 14 1 12
6 0 6C 2 n C→ +     

b) 28.650  anos; 14 1 16
6 0 6C 2 n C+ →     

c) 5.730  anos; 14 0 14
6 1 8C 2 n O→ +     

d) 5.730  anos; 14 0 14
6 1 8C 2 n C→ +     

e) 5.730  anos; 14 0 14
6 1 8C 2 n O+ →     
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Gabarito 

 

1. A 

a) Correta. A fissão nuclear ocorre quando o núcleo é bombardeado por um nêutron que, após a colisão, 

libera uma grande quantidade de energia e nesse processo novos nêutrons são liberados, provocando 

uma reação em cadeia. 

b) Incorreta. Ocorre emissão de duas partículas beta, conforme reação a seguir:  

238 1 239 0 239 0 239
92 0 92 1 93 1 94U n U Np Puβ β− −+ → → + → +

 

c) Incorreta. A energia gerada na explosão de uma bomba atômica se origina a partir de um processo de 

fissão nuclear. 

d) Incorreta. Na bomba de hidrogênio, os nêutrons são disparados contra os núcleos de átomos de urânio 

ou de plutônio, numa reação em cadeia. 

e) Incorreta. A radiação gama, possui o maior poder de penetração entre as radiações: alfa, beta e gama.   

 

 

2. Fissão nuclear. Trata-se de um processo nuclear onde o núcleo pesado é atingido por um nêutron que, 

após a colisão, libera uma imensa quantidade de energia, nesse processo a cada colisão são liberados 

novos nêutrons. 

2

1 235 140 93 1
0 92 56 36 0

X

n U Ba  Kr   3 n+ → + +  

3. D 

Análise das afirmações: 

- Pela legislação, em um litro de amostra de água, o número máximo de desintegração por segundo do tipo 

alfa total (0,5 Bq / L)  é igual à metade da desintegração por segundo do tipo beta total (1,0 Bq / L) . Ou seja, 

0,5 Bq / L (1,0 2) Bq / L=  . 

 

- Em uma reação nuclear, a velocidade do processo não depende da pressão, temperatura, nem de 

catalisadores. Pois o processo gerado é uma reação nuclear em cadeia, ou seja, depende do núcleo do 

átomo físsil. 

 

- A partícula alfa é equivalente ao núcleo do átomo de hélio, assim como a partícula beta é equivalente a 

um elétron. 

( ) ( )

( ) ( )

4 4
2 2

0 0
1 1

; He 2e

; e

α

β

−

− −

−

 

 

- A velocidade das partículas alfa é de 20.000km s  e elas conseguem atravessar lâminas de ouro de 

0,0001mm  de espessura e são barradas por uma folha de papel. A velocidade das partículas beta é 

próxima a da luz (300.000km s)  e podem atravessar lâminas de chumbo de até 2mm  e são barradas por 

uma placa de madeira de 2,5cm.  

 

Conclusão: o poder de penetração das emissões radioativas do tipo beta é maior que o tipo alfa.   
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4. Correto. Para a reação nuclear 238
92U X,α→ +  o elemento X é o tório-234 e, caso o tempo de meia-vida do 

urânio-238 seja de 5,5 bilhões de anos, então o tempo necessário para que a massa de uma amostra de 

238
92U  se reduza à quarta parte do seu valor inicial será de mais de 10 bilhões de anos:  

5,5 bilhões de anos 5,5 bilhões de anosm m
m

2 4

t 2 5,5 bilhões de anos 11 bilhões de anos.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

=  =

 

 

5. 01+ 02 + 04 + 08 + 16 = 31 

Dois importantes químicos, Frederick Soddy e Kasimir Fajans estabeleceram, em 1913, duas importantes 

leis que regem a desintegração radioativa. A primeira é conhecida como lei de Soddy e basicamente nos 

mostra que o núcleo atômico ao emitir uma partícula alfa, que é composta de dois prótons e de dois 

nêutrons, tem o seu número atômico (Z) reduzido de duas unidades e seu número de massa (A) de quatro 

unidades. Vejamos um exemplo: 

→ +218 214 4

84 82 2Po Po  

Como podemos observar o polônio se desintegra e se transforma em chumbo emitindo uma partícula alfa. 

Ao observarmos o equacionamento desse fenômeno podemos perceber que há conservação da carga e 

da massa: 

−

−
→ +

Z

A A 4 4

Z 2 2X Y  

Se somarmos a massa do lado direito da equação A – 4 + 4, ela será igual a A, que é a massa do lado 

esquerdo da igualdade. 

Se somarmos a carga do lado direito da equação (Z – 2 + 2) será igual a Z, que é a carga do lado esquerdo 

da igualdade. 

A segunda lei da desintegração radioativa é a lei de Soddy-Fajans e ela nos mostra que o núcleo atômico 

pode emitir uma partícula beta e se isso acontecer o seu número atômico sofrerá um aumento de uma 

unidade, mas o seu número de massa permanecerá inalterado. Vejamos um exemplo: 

 
−

→ + +99 99 0 0

42 43 1 0Mo Tc  

Como podemos observar o tecnécio-99, que é um isótopo radioativo utilizado em medicina, é produzido a 

partir do molibdênio devido à emissão de uma partícula beta.  

Esquematizando o fenômeno descrito anteriormente, teremos: 

 
+ −

→ + +
Z

A A 0 0

Z 1 1 0X Y  

Análise das afirmações: 

(01) Correta. Radioatividade corresponde à emissão espontânea de partículas e de radiações 

eletromagnéticas feitas por núcleos atômicos instáveis, com o propósito de adquirir estabilidade. 

(02) Correta. A emissão de partículas radioativas transforma o elemento químico, pois modifica o seu 

número atômico. 

(04) Correta. A radioatividade é uma propriedade essencialmente nuclear, isto é, não depende do tipo de 

composto químico onde se encontra o átomo radioativo, nem das condições físicas tais como fase 

de agregação, temperatura e pressão às quais o composto radioativo é submetido. 

(08) Correta. A intensidade de emissão de partículas radioativas é proporcional à quantidade de elemento 

radioativo presente. 
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(16) Correta. O processo de fusão nuclear consiste na união de núcleos, como acontece no Sol onde 

átomos de hidrogênio se transformam em hélio. A reação + → +2 3 4 1

1 1 1 0H H He n constitui um 

exemplo de fusão nuclear, a qual ocorre com a liberação de uma grande quantidade de energia.   

 

6. B 

30 anos 30 anos 30 anos 30 anos

t 120 anos 4 30 anos

100 % 50 % 25 % 12,5 % 6,25 %

Porcentagem 6,25 % 6,3 %

= = 

⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→

= 

   

 

7. D 

Teremos: 

8 dias 8 dias 8 dias 8 dias
16 g 8 g 4 g 2 g 1g ...⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→  

 

Este decaimento equivale ao gráfico: 

 

   

8. B 
0247 4 207

97 2 821
Bk x y Pb

247 4x 0 y 207 x 10 partículas alfa

97 2x 1y 82

97 20 1y 82 y 5 partículas beta

α β
−

⎯⎯→ + +

= + +  =

= − +

= − +  =

 

1 1
2 2

i

f

f i i i

t ti i
i

1
2

Q : quantidade inicial

Q : quantidade final

3 1
Q Q Q Q

4 4

Q Q
Q

2 4

Tempo 2 t

Tempo 2 1.379 2.758 anos

= − =

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

= 

=  =

 

 
9. C 

A aplicação citada no texto se refere à radiação gama ( ).γ    
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10. A 

320 310 10 g− =  

1 2 3 4 5
320g 160g 80g 40g 20g 10g

1 meia vida 5730 anos

5 5730 28.650 anos

⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→ ⎯⎯→

=

 =

 

 

A equação: 14 1 12
6 0 6C 2 n C→ +  ilustra o carbono-14,  que ao emitir radiação perde 2  nêutrons.   

 

 


