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Lista 03 – Gabarito 

 
01.  

 
 

De acordo com as conclusões tiradas a partir da experiência de Rutherford, chegou-se à conclusão 
de que o átomo tem seus elétrons – móveis e leves – orbitando um núcleo minúsculo e muito denso 
contendo prótons e nêutrons. Entre o núcleo e a região onde orbitam os elétrons – a eletrosfera – há 
o mais absoluto vazio. 

 
02. De acordo com o modelo de Rutherford, a maior parte de massa do átomo está localizada no núcleo 

do átomo, nos prótons e nêutrons. Elétrons têm massa, mas compreendem apenas cerca de um 
milésimo da massa do núcleo. 

 
03. Se um átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons e um átomo de sódio tem 11 prótons e 12 

nêutrons, certamente um átomo de sódio tem maior massa que um átomo de hélio, uma vez que é a 
quantidade de prótons e nêutrons que determina a massa de um material. Assim, certamente um 
bilhão de átomos de sódio tem maior massa que a mesma quantidade – um bilhão – de átomos de 
hélio. 

 
04. Massa é – simplificadamente – a quantidade de prótons e nêutrons (elétrons tem pouquíssima 

relevância nessa definição, a ponto de os aparelhos de medida de massa usuais serem incapazes de 
percebê-los). Já o peso é uma força, a força que o planeta Terra faz para puxar a massa de um 
objeto em direção ao seu centro. 

 
Cabe comentar que há outras definições também relevantes, no entanto, para esse segmento optou-
se por um conjunto de ideias simplificadas, dado que a complexidade conceitual nesse segmento 
educacional mais confunde do que esclarece. 

 
05. Até 2019 havia um objeto chamado “quilograma padrão”, que ficava guardado em um lugar seguro 

onde seria possível fazer cópias desse objeto e utilizar essas cópias para usar como padrão para 
calibrar balanças de precisão. Com os avanços tecnológicos exigindo a medida de objetos de massa 
minúscula, optou-se por definir o quilograma padrão não como um objeto, mas indiretamente com a 
força eletromagnética provocada por um aparelho muito preciso. Assim, a força exercida por esse 
aparelho é capaz de equilibrar o peso de um objeto e, portanto, servir de referência para calibragem 
de balanças em todo o mundo, sem a necessidade de se usar um objeto idêntico em todos os 
lugares. 

 
Cabe comentar que essa definição é bastante nova (tem cerca de 1 ano) e no futuro, com o passar 
das séries escolares, vocês estudantes terão mais subsídio para compreender em detalhes como 
funciona esse aparelho e principalmente qual a importância de se deixar de usar um objeto como 
referência.   


