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ASSUNTO 7º ANO– QUÍMICA – GUILHERME 

 
Lista 06 – Gabarito 

 

01.  

 
 
02. 1º Dalton - Modelo da bola de bilhar. 

2º Thomson - Modelo do pudim com passas. 
3º Rutherford - Modelo do planetário. 

 
03. a) O modelo atômico de Dalton era indivisível e não possuía carga elétrica, já o modelo atômico 

proposto por Thomson o átomo passou a ser divisível e possuir cargas positivas e negativas. 
b) A grande diferença entre os modelos atômicos propostos por Thomson e Rutherford é que 

Rutherford descobriu que havia espaço vazio dentro do átomo, esse espaço ficou conhecido como 
eletrosfera. Desse modo o átomo deixou de ser maciço como Thomson acreditava. 

 
04. a) As leis ponderais, principalmente a Lei de Lavoisier. 

b) Os experimentos realizados com os tubos de crookes. A descoberta dos elétrons. 
c) O experimento que consistia em bombardear partículas alfa em uma folha de ouro. 

 
05. a) O experimento que comprovou o comportamento corpuscular dos raios catódicos foi o da hélice, 

pois os raios catódicos fizeram a hélice girar, isso só é possível se os raios catódicos possuírem 
massa. 

b) A partir do experimento com o anteparo, pois foi observado que os raios catódicos descrevem 
trajetórias lineares. Isso porque foi observada uma sombra atrás do anteparo. O movimento linear 
descrito é um comportamento típico de partículas. 

 
06. O experimento dos ímãs foi o experimento que Thomson utilizou para comprovar a existência de cargas 

elétricas negativas nos raios catódicos. Eles foram atraídos pela parte positiva do ímã e repelidos pela 
parte negativa, logo os raios catódicos possuem carga negativa. 

 
07. Rutherford esperava comprovar a veracidade do modelo de Thomson composto por uma massa 

positiva homogeneamente distribuída incrustada com cargas negativas. 
 
08. Rutherford observa que o átomo é formado por duas regiões sendo a região mais interna a menor de 

todas, concentrando toda a massa do átomo, positiva e apresentando altíssima densidade. A região 
mais externa corresponderia a um grande vazio (eletrosfera), menor região do átomo que abriga 
cargas negativas e apresenta massa praticamente igual a zero.  

 
09. a) Indivisível, isento de cargas, maciço. 

b) Massa positiva, cargas negativas incrustadas, divisível 
c) duas regiões, Núcleo positivo e eletrosfera negativa  

 
10. O modelo de Dalton trata o átomo como sendo indivisível, maciço, esférico e isento de cargas enquanto 

Rutherford propõe que o átomo seja, na verdade, dividido em duas regiões. O núcleo, menor região 
do átomo, onde encontram-se as cargas positivas e a eletrosfera, maior região do átomo onde os 
elétrons orbitam o núcleo. 


