
 

 

Tarefa 07 – Professor Dimi 
 
01. Explique de forma detalhada o Modelo Atômico de Dalton. 
 
02. Explique de forma detalhada o Modelo Atômico de Thomson. 
 
03. Explique de forma detalhada o Modelo Atômico de Rutherford. 
 
04. Explique de forma detalhada o Modelo Atômico de Bohr. 
 
05. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs: 

I. Dalton  II. Thomson  III. Rutherford 
(  ) Seu modelo atômico era semelhante a um “pudim de passas”. 
(  ) Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. 
(  ) Criou um modelo para o átomo semelhante ao “Sistema solar”. 

 
06. Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford:  

1. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo. 
2. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de 

um núcleo de carga positiva. 
3. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor 

que o núcleo atômico. 
4. Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou num experimento em que uma lamínula 

de ouro foi bombardeada por partículas alfa. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de: 

a) elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. 
b) uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. 
c) um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. 
d) uma região central com carga negativa chamada núcleo. 
e) um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercada por elétrons. 

 
08. O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema planetário (o núcleo atômico representa o sol e a 

eletrosfera, os planetas): 
Eletrosfera é a região do átomo que: 
a) contém as partículas de carga elétrica negativa. 
b) contém as partículas de carga elétrica positiva. 
c) contém nêutrons. 
d) concentra praticamente toda a massa do átomo. 
e) contém prótons e nêutrons. 

 
09. Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo: 

“O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga 
elétrica ..., que seria equilibrado por …, de carga elétrica …, que ficavam girando ao redor do núcleo, numa 
região periférica denominada ...” 
a) neutra, prótons, positiva e núcleo. 
b) positiva, elétrons, positiva, eletrosfera. 
c) negativa, prótons, negativa, eletrosfera. 
d) positiva, elétrons, negativa, eletrosfera. 
e) negativa, prótons, negativa, núcleo. 
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10. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis: 
I- O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas (1897). 
II- O átomo é uma esfera maciça (1808). 
III- O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera (1911).  

 
11. (Unimontes MG) O efeito fotoelétrico ocorre quando uma radiação eletromagnética, por exemplo a 

ultravioleta, incide sobre uma placa metálica, provocando a emissão de elétrons por essa placa, como 
mostra a figura a seguir. Esse efeito tem aplicações importantes em sistemas como alarmes, portões 
eletrônicos, etc. 

 
 

O efeito fotoelétrico foi também utilizado por Bohr para propor seus postulados. Relacionando tal efeito 
com o modelo atômico proposto por Bohr, é INCORRETO afirmar que: 
a) o elétron deve receber uma energia mínima suficiente para sua emissão da placa metálica. 
b) a emissão de elétrons que estiverem mais próximos do núcleo requer radiação mais energética. 
c) a quantidade de energia, para que ocorra o efeito fotoelétrico, é a mesma para qualquer metal. 
d) a radiação absorvida, em parte, é convertida em energia cinética pelo elétron que foi emitido. 

 
12. (UFF RJ) Alguns estudantes de Química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para 

o estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas: 
I. Átomos isótopos são aqueles que possuem  mesmo número atômico e números de massa diferentes. 
II. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de protons com o de neutrons. 
III. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de protons com o de eletrons. 
IV. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e  mesmo número de massa. 
V. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, números de massa diferentes e 

mesmo número de neutrons. 
 
Esses estudantes concluem, corretamente, que as afirmativas verdadeiras são as indicadas por: 
a) I, III e V 
b) I, IV e V 
c) II e III 
d) II, III e V 
e) II e V 

 
 
 


