
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Rafael 
 
Mód B01, B02, B04 – Pág 224, 225, 229, 230, 238 e B05 Pág. 228 e 229  
Exercícios (224) 01 e 02, (225) 02, (229) 02, (230) 05, (238) 01, 02, 03, 06 e 07, (228) 01, 02, 03, 05 e 
(229) 01 
 
01 p. 224 (B01) 

a) Água, terra, fogo e ar. 
b) Aristóteles introduziu qualidades, como quente, seco, úmido e frio, que associadas aos elementos de 

Empédocles formariam qualquer tipo de matéria. 
c) terra- frio e seco 

água – frio e úmido 
ar – quente e úmido 
fogo – quente e seco 

 
02 p. 224 (B01) 

O modelo atômico de Dalton descreve o átomo como sendo uma partícula maciça, indivisível e sem 
presença de cargas.  
Letra B. 

 
02 p. 225 (B01) 

O modelo de Dalton foi pioneiro na descrição de uma partícula fundamental da matéria. No entanto, 
algumas características para o átomo por ele descritas foram refutadas e assim surgiram novos modelos 
que pudessem explicar melhor a natureza do átomo. Uma delas foi a descoberta da natureza elétrica da 
matéria por Thomson, evidenciando uma das falhas do modelo de Dalton que não previa a presença de 
carga para o átomo. 
Letra A. 

 
02 p. 229 (B02) 

Thomson descobriu a natureza elétrica da matéria a partir dos experimentos com raios catódicos em 
ampolas de Crooks. Foi o primeiro cientista a descrever que o átomo deveria apresentar subpartículas de 
carga negativa e que o átomo deveria, também, apresentar cargas positivas de forma a se obter uma 
partícula neutra. 
Letra C. 

 
05 p. 230 (B02) 

Como os raios catódicos apresentam massa definida independente da natureza do metal constituinte, e é 
atraída pela placa de carga positiva, trata-se de uma subpartícula inerente a toda a matéria e que 
apresenta carga negativa, ou seja, o elétron. 
Letra A. 

 
01 p. 238 (B04) 

Como se trata de três isótopos neutros do elemento oxigênio, todos devem apresentam mesmo número 
atômico (Z), ou seja, mesmo número de prótons, pois o valor de Z é a identidade do elemento. Como 
todos estão neutros, o número de prótons é igual ao de elétrons (E). 
Letra C. 

 
02 p. 238 (B04) 

O Z do estrôncio é 38, logo apresenta 38 prótons. O número de nêutrons é obtido pela diferença entre A e 
Z. Logo N = 90-38, que dá 52 nêutrons. Como se trata de um átomo neutro, o número de elétrons é 38, 
igual ao de prótons. 
Letra D. 

 
03 p. 238 (B04) 

I. N = 37 – 17 = 20 nêutrons.    E = 17 + 1 (carga negativa) = 18 elétrons 
II. N = 40 – 18 = 22 nêutrons.    E = 18 elétrons  
III. N = 40 – 20 = 20 nêutrons.    E = 20 - 2 (cargas positivas) = 18 elétrons  
IV. N = 55 – 25 = 30 nêutrons.    E = 25 -2 (cargas positivas) = 23 elétrons 
Logo, I e III apresentam mesmo N e E 
Letra B. 
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06 p. 238 (B04) 
01. Correto. A e B apresentam Z = 19. 
02. Correto. A e C apresentam A = 42. 
04. Correto. B apresenta N = 40 – 19 = 21 e C apresenta N = 42 – 21 = 21. 
08. Correto. A apresenta N = 42 – 20 = 22 nêutrons, valor superior aos N de B e C. 

 
07 p. 238 (B04) 

Se A e B são isóbaros teremos que: 
AA = 6x+8 e AB =3x+20.  
AA = AB logo,  
6x+8 = 3x+20 
X = 4. 
Portanto AA = AB = 32, já que são isóbaros. 
ZA = 3x+3 = 15 e NA = 32 – 15 = 17. 
 ZB = 2x+8 = 16. 
Letra E. 

 
01 p. 228 (B05) 

A teoria atômica de Bohr se assemelha a de Rutherford ao falar que o átomo apresenta duas regiões, um 
núcleo pequeno, denso e carregado positivamente, e uma eletrosfera grande carregada negativamente. A 
grande diferença é que Bohr descreve que os elétrons ocupam órbitas com energias quantizadas na 
eletrosfera. 
Letra A. 

 
02 p. 228 (B05) 

O fenômeno de excitação eletrônica só pode ser explicado a partir do modelo atômico de Bohr, já que 
descreve as órbitas com níveis quantizados de energia. 
Letra D. 

 
03 p. 228 (B05) 

A alusão são às teoria atômicas de Thomson (pudim de passas), Dalton (bolas de futebol sendo análogas 
às bolas de bilhar) e Rutherford (modelo planetário). 
Letra A. 

 
05 p. 228 (B05) 

A bioluminescência irá ocorrer de forma semelhante às outras excitações eletrônicas. Uma reação química 
ocorre e libera energia que será absorvida por um elétron, que irá saltar para um nível mais energético. Ao 
retornar para o estado fundamental, ou seja, para uma camada mais interna, irá liberar energia na forma 
de onda eletromagnética. 
Letra B. 

 
01 p. 229 (B05) 

01. Correto. Modelo de Thomson explicava a presença de partículas negativas numa massa positiva como 
num pudim de passas. 
02. Correto. Modelo de Dalton descreve o átomo como uma bola maciça e indivisível. 
04. Incorreto. Apesar de ter proposto o modelo planetário, Rutherford não soube descrever o 
comportamento do elétron na eletrosfera. 
08. Correto. A quantização dos níveis de energia na eletrosfera é uma das explicações do modelo de Bohr. 
16. Correto. Esse fenômeno é conhecido como excitação eletrônica. 

 
 


