
 

 

Tarefa Mínima 07 – 7º Ano – Química 

Prof. Dimi 
 

01. Explique as ideias propostas por Leucipo/Demócrito?  
 

02. Explique de forma detalhada o modelo atômico proposto por Dalton. 
 

03. Qual das alternativas a seguir não apresenta um dos postulados propostos por John Dalton em seu modelo 
atômico? 
a) Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. 
b) Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. 

c) O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. 
d) Um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron 

em um átomo é quantizada. 
e) Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. 

 

04. O primeiro modelo científico para o átomo moderno foi proposto por Dalton em 1808. Este modelo foi 
comparado a: 
a) Uma bola de tênis; 
b) Uma bola de futebol; 
c) Uma bola de pingue-pongue; 

d) Uma bola de bilhar; 
e) Uma bexiga cheia de ar. 

 

05. Explique de forma detalhada o modelo atômico de Thomson. 
 

06. Explique o experimento proposto por Crookes. 
 

07. Dadas as seguintes observações: 
I. Natureza elétrica da matéria 
II. Indivisibilidade do átomo 
III. Presença de partículas pequenas e com carga no átomo 
 

E considerando que o modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então 
não haviam sido propostos por falta de embasamento científico, quais dos itens a seguir estão de acordo 
com esse modelo atômico? 

 

08. Thomson propôs seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e 
experimentos realizados com o tubo de raios catódicos, construído pelos cientistas Geissler e Crookes. Com 

esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que, quando os átomos do material gasoso no interior 
do tubo eram submetidos a uma alta tensão, partículas de natureza negativa eram arrancadas e 
direcionadas até a placa positiva (ânodo). Baseado nesse experimento, ele batizou as partículas negativas 

do átomo de: 
 

09. Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser 
considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo 
atômico: 

a) o átomo ser indivisível. 
b) a existência de partículas subatômicas. 
c) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. 
d) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. 
e) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. 

 

10. Segundo o modelo de Thomson, o átomo: 
a) poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam incrustados 

os elétrons, neutralizando a carga positiva. 

b) não é maciço, mas é formado por um núcleo com carga positiva, no qual se concentra praticamente 
toda a sua massa, e ao redor do qual ficam os elétrons, neutralizando a carga positiva. 

c) é formado por elétrons que giram ao redor do núcleo em determinadas órbitas. 
d) é neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, como os planetas ao redor do 

Sol. 
e) é formado por um pequeno núcleo maciço e positivo, e os elétrons movimentam-se em órbitas 

estacionárias, sendo que nesse movimento não emitem energia. 


