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01. A massa atômica é 42 % mais pesado do que a massa de chumbo (207). Dessa forma, a massa será, aproximadamente 294.

Resposta: A

02. 
A) Falso. Não respeita a lei da conservação de massa e carga 
B) Falso. O poder de penetração dos pósitrons é moderado 
C) Falso. A radiação gama é a mais penetrante 
D) Falso. A equação nuclear representada se encontra balanceada
E) Verdadeiro. A equação que representa esse decaimento está respeitando a lei da conservação de carga e massa.

Resposta: E

03. A emissão de partículas beta aumenta o número atômico em uma unidade e deixa a massa imutável, portanto, a representação direta 
do 99Mo para o 99Tc é:
99 99Mo Tc→ + −β

Resposta: A

04. A radiação gama consiste em fótons de alta energia com comprimento de onda muito curto. Sua emissão resulta de mudanças de 
energia dentro do núcleo. Um núcleo excitado pela emissão de partículas α e β libera um fóton, passando para um nível energético 
mais estável. Emissões gama não alteram nem o número atômico nem o número de massa. Sendo assim, os itens A e B estão falsos. 
O mecanismo de ação terapêutica da radiação, de acordo com o texto, é a destruição das células tumorais. Isso faz com que os itens 
A, C e D não sejam considerados.

Resposta: E

05. 
A) Falso. A radiação alfa apresenta velocidade média de emissão 20 000 km/s (aproximadamente, 7% da velocidade da luz).
B) Falso. As radiações beta são elétrons acelerados que possuem velocidade de emissão entre 70 000 km/s a 290 000 km/s.
C) Falso. A radiação gama, normalmente, acompanha uma emissão beta ou alfa.
D) Falso. O número atômico permanece o mesmo e o número de massa reduz 4 unidades.
E) Verdadeiro. O poder de penetração cresce com a velocidade de emissão das radiações.

Resposta: F – F – F – F – V
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