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RESOLUÇÃO 
 

01.  
X = 98g – 18g = 80g 
Y = 120g + 27g = 147g 

 

02.  
X = 40g + 36,5g – 18g = 58,5g 

Y = 73g (dobrou) 
Z = 117g (dobrou) 

t = 36g (dobrou) 
 

03.  

 
Lembrando que a proporção que se segue é de 1/8 e que a soma das massas dos reagentes (hidrogênio + 
oxigênio) tem que ser igual à massa do produto (água), temos: 

 
 

04. O sistema perde calor e o ambiente é aquecido, por exemplo, nas seguintes mudanças de fase: 
condensação e solidificação. 

 

05. O sistema ganha calor e o ambiente resfria-se, por exemplo, nas seguintes mudanças de fase: fusão e 
ebulição. 

 

06. Estado gasoso, pois apresenta a maior agitação entre as moléculas, possuindo a maior energia e 

consequentemente a maior distância entre as suas moléculas.  
 

07. B 
 

08. 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. 

 

09. 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. 

 

10. B 
 

11. A 
 

12. Ele submeteu gases a voltagens elevadíssimas, desse modo foi possível observar o aparecimento de 
emissões, que foram denominadas raios catódicos. Em seguida, foi colocado um campo elétrico externo 
e, por fim, verificou-se que o feixe de raios catódicos era desviado, sempre indo na direção e sentido da 

placa carregada positivamente. Portanto, estas emissões possuíam cargas negativas. 
Outro ponto importante é que não importava o gás utilizado, sempre ocorria o mesmo; assim Thomson 
chegou à conclusão lógica de que estas cargas negativas estavam presentes em toda e qualquer matéria, 
eram parte integrante destas. Desse modo, provou-se que, ao contrário do que Dalton havia afirmado, o 

átomo não era indivisível, pois possuía uma partícula subatômica negativa, que ficou denominada elétron.  

https://www.todamateria.com.br/atomo/

