
 
 
1 - (ENEM-2013) Glicose marcada com nuclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter 
imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do 
carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação 
nuclear: 
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 A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de 
tomografia é cinco meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, 
em miligramas, do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de  
 
A) 0,200.  

B) 0,969.  

C) 9,80.  

D) 31,3.  

E) 200.  

 
2 - (ENEM-2015) A bomba 
                         reduz neutros e neutrinos, e abana-se com leque da 
                         reação em cadeia 

ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro, 1973 (fragmento) 

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” 
porque na 
 
A) fissão do 235U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. 

B) fissão do 235U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238U,    
     enriquecendo-o em mais 235U. 

C) fissão do 235U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos. 

D) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos  
     radioativos.  

E) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que 
    desencadeiam novos processos de fusão. 
 
 
 3 - (ENEM-2016) Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (Mammuthus primigenius) 
encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono-
14. 

FAPESP. DNA de mamute é revelado. Disponível em: http://agencia.fapesp.br.  
Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado). 



A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à: 
 
A) proporção conhecida entre carbono-14 e carbono-12 na atmosfera ao longo dos anos. 

B) decomposição de todo o carbono-12 presente no organismo após a morte. 

C) fixação maior de carbono-14 nos tecidos dos organismos após a morte. 

D) emissão de carbono-12 pelos tecidos de organismos após a morte. 

E) transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos. 

 

4 - (ENEM-2017) 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. 

A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? 

A) Beta. 

B) Alfa. 

C) Gama. 

D) Raios X. 

E) Ultravioleta. 

 

 
5 - (ENEM-2017) A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de 
emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões 
beta/(min.g) Após a morte, a quantidade de carbono-14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. 

A prova do carbono 14. Disponível em: http://noticias.terra.com.br. 
Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado) 

 
Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a 
medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é 

A) 450. 

B) 1.433. 

C) 11.460. 

D) 17.190. 

E) 27.000. 

 

 
6 - (ENEM/2019) A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de 
impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos 



antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes 
nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias 
alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e 
substituir cálcio em diversos processos biológicos. 

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos.  
Química Nova, n. 21, 1998 (adaptado). 

 

Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o 
estrôncio-90 será acumulado predominantemente? 
 

A) Cartilaginoso. 

B) Sanguíneo. 

C) Muscular. 

D) Nervoso. 

E) Ósseo. 

 
7 - (UERJ-2014) Uma forma de identificar a estabilidade de um átomo de qualquer elemento químico 
consiste em relacionar seu número de prótons com seu número de nêutrons em um gráfico denominado 
diagrama de estabilidade, mostrado a seguir. 

 
 

São considerados estáveis os átomos cuja interseção entre o número de prótons e o de nêutrons se 
encontra dentro da zona de estabilidade mostrada no gráfico. Verifica-se, com base no diagrama, que o 
menor número de massa de um isótopo estável de um metal é igual a:  
 
A) 2  

B) 3  

C) 6  

D) 9 

 
 
 



 
8 - (PUC RIO-2012) Complete a equação da reação nuclear abaixo:  
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A opção que corresponde ao elemento químico obtido nessa reação é:  
 
A) sódio.  

B) cromo.  

C) manganês.  

D) argônio.  

E) cálcio. 

 
9 - (PUC RIO- 2016) Um nuclídeo é um núcleo de átomo com um número de prótons e nêutrons definidos.  

Quando o nuclídeo ����
�  emite duas partículas alfa (α ) e duas partículas beta ( β ) , ele dá origem ao 

seguinte átomo do elemento químico:  
 
A) Md  

B) Fm  

C) Bk  

D) Cm  

E) Pu 

 
 
10 - (PUC RIO-2019) O tempo de meia vida de uma reação é o intervalo no qual metade de sua quantidade 
ou concentração inicial é consumida. Uma substância, cuja concentração inicial era 0,500 mol L-1, se 
decompõe em mais de um produto e com cinética de primeira ordem, de tal forma que 0,375 mol L-1 foi 
consumido em 40 s. Calcule o tempo de meia vida dessa reação de decomposição, em segundos.  
 
A) 10  

B) 20  

C) 30  

D) 40 

 
 
11 - (IME-2019) A respeito das reações abaixo: 
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Assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) A reação I é uma reação de transmutação artificial.  

B) A reação II é uma reação de fissão nuclear. 

C) A reação III é uma reação de fusão nuclear. 

D) O número de nêutrons do criptônio da reação II é 55.  

E) A massa atômica do criptônio da reação II é 93. 

 
12 - (IME-2014) Um isótopo radioativo X transforma-se em um elemento estável Y após reações de 
desintegração radioativa com emissão de radiação α, radiação β negativa e radiação ϒ. Assinale a 
alternativa correta.  
 
A)  A diferença entre os números de massa de X e de Y será igual à diferença entre o dobro do número  
      de partículas α emitidas e o número de partículas β emitidas.  

B)  A emissão da radiação ϒ altera o número atômico de X.  

C)  A diferença entre os números atômicos de X e de Y será igual ao quádruplo do número de partículas 
      α emitidas.  

D)  X e Y são isótonos.  

E)   A diferença entre os números de nêutrons de X e de Y será igual à soma do dobro do número de 
      partículas α emitidas com o número de partículas β emitidas. 
 
 
13 - (IME-2012) Com relação às emissões radioativas observadas no planeta Terra, assinale a alternativa 
correta:  
 
A)  A emissão de uma partícula α resulta em um elemento situado em uma posição imediatamente à  
      direita do elemento original, na tabela periódica.  

B)  A radiação γ frequentemente acompanha uma emissão α ou β.  

C)  Raios γ são radiações eletromagnéticas, de comprimento de onda superior ao da luz visível, cuja  
     emissão não resulta em mudanças do número atômico ou do número de massa do elemento.  

D)  As reações de fusão nuclear ocorrem quando núcleos de átomos pesados, como urânio ou tório, são  
      bombardeados com nêutrons, quebrando-se em átomos menores e liberando energia e  
      radioatividade.  

E)  O decaimento α se deve à alta instabilidade do núcleo de He 4 2 , o que faz com que este se separe  
     facilmente de núcleos maiores. 
 
 
GABARITO: 

1 -  D;  2 – C;  3 – A;  4 – C;  5 – B;  6 -  E;  7 -  C;  8 -  A;  9 -  D;  10 – B;  11 – E;  12 – E;  13 - B 

 


