
 

 

Tarefa Mínima 07 – 7º Ano – Química 

Prof. Dimi 
 
RESOLUÇÃO 
 
01. Demócrito e Leucipo, em meados de 450 a.C, levantaram a hipótese de que tudo seria formado por 

pequenas partículas indivisíveis, que eles denominaram de átomos. Essa palavra vem do grego a, que 
significa “não”, e tomo, “parte”, ou seja, “sem partes” ou “indivisível”.  

 
02. O Modelo Atômico de Dalton apresenta as substâncias como sendo constituídas de pequenas partículas 

chamadas de átomos. O átomo proposto por Dalton seria uma partícula esférica, maciça, indestrutível e 
indivisível. 

 
03. D 

 
04. D 
 
05. O átomo de Thomson teria o aspecto de ameixas em um pudim. Por esse motivo, o seu modelo, que surgiu 

por volta de 1898, ficou conhecido como o “modelo pudim de ameixa” ou “pudim com passas”. O cientista 
inglês Thomson acreditava que a carga do átomo era nula. Isso porque o átomo era composto por 
cargas positivas e negativas que se anulavam pelo fato de o número de ambas as cargas serem igual. 

 
06. A ampola de Crookes é um experimento desenhado por William Crookes que permitiu observar a existência 

de elétrons presente nos gases. O fato de não importar o gás presente dentro da ampola, demonstrava que 
todos possuíam o mesmo tipo de partícula. A experiência consistia em um tubo de vidro com dois eletrodos 

em suas extremidades, havia uma abertura pra possibilitar a retirada do ar dentro da ampola criando um 
vácuo moderado dentro da mesma. Quando os eletrodos eram submetidos a uma grande diferença de 
potencial (cerca de 10.000 Volts) surgiu uma luminescência na parede oposta ao cátodo (eletrodo 

negativo), que recebeu o nome de "Raios Catódicos". Para provar a existência de carga nas partículas 
presentes no raio catódico, campos com cargas positiva e negativa, um campo de cada lado da ampola, 
observou-se que o feixe era desviado para o campo positivo. Como as cargas opostas se atraem, provou-se 
que o feixe possuía cargas negativas.    

 
07.  

I. Verdadeira, pois Thomson foi o primeiro cientista a propor um modelo em que o átomo apresentava 
característica ou natureza elétrica; 

II. Falso, pois, se o átomo apresenta natureza elétrica diferente, deveria apresentar constituição também 
diferente, podendo ser dividido; 

III. Verdadeiro, já que se descobriu a existência dos elétrons (partículas de carga negativa). 
 

08. Elétrons 

 
09. B 
 
10. A 
 
 

https://www.todamateria.com.br/atomo/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/gases/

