
 

 

Exercícios sobre teoria atômica LISTA- 01 
Primeiros anos GYN 

Assunto Teoria atômica 
Professor Jorge Negri. 

 
01. Uma importante contribuição do modelo de 

Rutherford foi considerar o átomo constituído de: 
a) elétrons mergulhados numa massa 

homogênea de carga positiva. 
b) uma estrutura altamente compactada de 

prótons e elétrons. 
c) um núcleo de massa desprezível comparada 

com a massa do elétron. 
d) uma região central com carga negativa 

chamada núcleo. 
e) um núcleo muito pequeno de carga positiva, 

cercada por elétrons. 
 

02. Relacione as características atômicas com os 
cientistas que as propôs: 
I. Dalton 
II. Thomson 
III. Rutherford 
 
(   ) Seu modelo atômico era semelhante a um 

“pudim de passas”. 
(   ) Seu modelo atômico era semelhante a uma 

bola de bilhar. 
(   ) Criou um modelo para o átomo semelhante 

ao “Sistema solar”. 
 
Relacione as características atômicas com os 
cientistas que as propôs: 
I. Dalton 
II. Thomson 
III. Rutherford 

 
03. (ESPM-SP) O átomo de Rutherford (1911) foi 

comparado ao sistema planetário (o núcleo 
atômico representa o sol e a eletrosfera, os 
planetas): 
Eletrosfera é a região do átomo que: 
a) contém as partículas de carga elétrica 

negativa. 
b) contém as partículas de carga elétrica 

positiva. 
c) contém nêutrons. 
d) concentra praticamente toda a massa do 

átomo. 
e) contém prótons e nêutrons. 

 
04. Ao longo dos anos, as características atômicas 

foram sendo desvendadas pelos cientistas. Foi 
um processo de descoberta no qual as opiniões 
anteriores não poderiam ser desprezadas, ou 
seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, 
fizeram parte do histórico de descoberta das 
características atômicas. 
Vários foram os colaboradores para o modelo 
atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, 

Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de 
algumas características atômicas, especifique o 
cientista responsável por cada uma destas 
teorias: 
I. O átomo é comparado a uma bola de bilhar: 

uma esfera maciça, homogênea, indivisível, 
indestrutível e eletricamente neutra.  

II. O átomo é comparado a um pudim de 
ameixas: uma esfera carregada 
positivamente e que elétrons de carga 
negativa ficam incrustados nela.  

III. Átomo em que os elétrons se organizam na 
forma de camadas ao redor do núcleo.  

III. Átomo que apresenta um núcleo carregado 
positivamente e ao seu redor gira elétrons 
com carga negativa 

 
05. Aponte em cada modelo a seguir as 

características que contrariam a proposta de 
modelo atômico atual: o átomo constituído de 
núcleo e eletrosfera, considerando as partículas 
subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons. 
I. Átomo dos gregos Demócrito de Abdera (420 

a.C.) e Leucipo (450 a.C.): a matéria era 
composta por pequenas partículas que 
receberam a denominação de átomo (do 
grego átomo = indivisível). 

II. Átomo de Dalton: uma esfera maciça, 
homogênea, indivisível, indestrutível e 
eletricamente neutra. 

III. Átomo de Thomson: o átomo como uma 
pequena esfera positiva impregnada de 
partículas negativas, os elétrons. 

IV. Átomo de Rutherford: o átomo consiste em 
um núcleo pequeno que compreende toda a 
carga positiva e praticamente a massa do 
átomo, e também de uma região 
extranuclear, que é um espaço vazio onde só 
existem elétrons distribuídos. 

 
06. Considere o sistema a seguir em que os átomos 

são representados por bolas: 

 
Em relação à imagem, podemos afirmar que ela 
apresenta: 
a) 21 átomos 
b) 6 substâncias 
c) 5 moléculas 
d) 4 elementos químicos diferentes 
e) é uma mistura 
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07. Qual das alternativas a seguir não apresenta um 
dos postulados propostos por John Dalton em 
seu modelo atômico? 
a) Substâncias químicas diferentes são 

formadas pela combinação de átomos 
diferentes. 

b) Os átomos de diferentes elementos químicos 
apresentam propriedades diferentes uns dos 
outros. 

c) O peso relativo de dois átomos pode ser 
utilizado para diferenciá-los. 

d) Um átomo tem um conjunto de energia 
disponível para seus elétrons, isto é, a 
energia de um elétron em um átomo é 
quantizada. 

e) Uma substância química composta é 
formada pela mesma combinação de 
diferentes tipos de átomos. 

 
08. (UNESP) Observe as figuras 1, 2 e 3. 
 

 
 

Elas podem representar diferentes momentos de 
uma reação entre: 
a) os gases oxigênio e hélio. 
b) os gases hidrogênio e oxigênio. 
c) os gases hidrogênio e hélio. 
d) os gases nitrogênio e cloro. 
e) moléculas de iodo e oxigênio. 

 
09. (UEPG) Estão representados abaixo quatro 

sistemas diferentes, nos quais as figuras de 
mesma forma e cor representam o mesmo 
elemento químico. Com base nessas 
informações, assinale o que for correto. 

 
 

01. O sistema I contém somente substâncias 
simples. 

02. No sistema II, ocorre alotropia. 
04. O sistema III contém substância pura. 
08. Os sistemas I e IV contêm misturas. 

10. O experimento de Rutherford consistia em 
bombardear uma fina lâmina de ouro (0,0001 cm 
de espessura) com partículas alfa (α) emitidas 
pelo polônio (Po). Muitas partículas 
atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer 
desvio, e poucas sofriam desvio. De acordo com 
esse princípio, assinale (V) ou (F) para as 
sentenças a seguir: 
(   ) As partículas alfa emitidas possuíam carga 

elétrica negativa. 
(   ) O elemento Polônio é radioativo. 
(   ) Partículas alfa (α) sofrem desvio ao colidir 

com elétrons na eletrosfera dos átomos de 
ouro. 

(   ) O tamanho do átomo é cerca de 10000 a 
100000 vezes menor que o seu núcleo. 

 
GABARITO 
 
01.  

a) (INCORRETA) De acordo com Rutherford, os 
elétrons apresentavam carga negativa. 

b) (INCORRETA) A estrutura onde se 
encontrava os elétrons (eletrosfera) era 
considerada vazia, e não compactada. 

c) (INCORRETA) O núcleo continha 
praticamente toda a massa do átomo, 
segundo o conceito de Rutherford. 

d) (INCORRETA) O experimento permitiu 
concluir que a região central (núcleo) 
possuía carga positiva 

A alternativa correta é a letra E. 
 

02.  
(   ) Seu modelo atômico era semelhante a um 

“pudim de passas”. 
(   ) Seu modelo atômico era semelhante a uma 

bola de bilhar. 
(   ) Criou um modelo para o átomo semelhante 

ao “Sistema solar”. 
 

03.  
b) (INCORRETA) As partículas presentes na 

eletrosfera possuem carga negativa. 
c) (INCORRETA) A eletrosfera não contém 

nêutrons. 
d) (INCORRETA) A região central do átomo 

(núcleo) que contém praticamente toda a 
massa do átomo. 

e) (INCORRETA) A eletrosfera comporta apenas 
partículas de carga negativa (elétrons). 

A alternativa correta é a letra A. 
 
04.  

I. Dalton 
II. Thomsom 
III. Böhr 
IV. Rutherford 
 

05.  
I. Esse modelo é um modelo filosófico (sem 

base científica), onde o átomo não tem 
forma definida e não possui núcleo. 

II. Os átomos não podem ser maciços, mas, ao 
contrário, possuem um grande espaço vazio 
que comportam elétrons, estes giram ao 
redor do núcleo. 
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III. Os elétrons não se encontram fixos no 
átomo, eles se movimentam na eletrosfera. 

IV. Rutherford conceituou que no núcleo atômico 
se encontram partículas (prótons) que têm 
uma massa maior que a do elétron, mas se 
tratando da carga, o núcleo e o elétron 
possuem cargas iguais, e de sinais opostos. 

 
06. E  

Na imagem, temos uma mistura porque há mais 
de uma substância (grupo de átomos). As outras 
alternativas estão incorretas porque: 
a) Para determinar o número de átomos, basta 

somar as esferas presentes na imagem. Há 
20 átomos na imagem. 

b) Para determinar o número de substâncias, 
basta contar o número de moléculas que não 
se repetem. Na imagem, temos apenas 5, 
porque a molécula com dois átomos 
vermelhos repete-se. 

c) Para determinar o número de moléculas, 
basta somar os grupos individuais de 
átomos. Na imagem, temos 6 moléculas. 

d) Para determinar o número de elementos 
químicos, basta contar o número de esferas 
diferentes presentes na imagem, que é 3 
(preta, azul e vermelha). 

 
07. D 

O postulado que indica que um átomo tem um 
conjunto de energia disponível para seus elétrons 
foi proposto por Niels Bohr. 
 

08. B 
A resposta é a alternativa b porque, na figura 1, 
temos moléculas diatômicas (formadas por dois 
átomos iguais) e uma delas apresenta átomos 
bem pequenos, o que sugere átomos de 
hidrogênio (que é o elemento que apresenta o 
menor átomo). 
 

09. Somatório 15. Todos os itens estão corretos no 
exercício porque: 
01. No sistema I, temos moléculas formadas 

sempre pelo mesmo tipo de átomo; 
02. No sistema II, temos alotropia porque o 

mesmo tipo de átomo (bola branca) forma 
substâncias simples diferentes (grupo com 
três átomos e grupo com dois átomos); 

04. O sistema III representa substância porque 
apresenta três moléculas iguais (bola branca 
acompanhada de duas bolas pretas); 

08. Nos sistemas I e IV, temos misturas pelo 
fato de haver diferentes grupos de átomos, 
ou seja, diferentes tipos de substâncias. 

 
10.  

(F) As partículas alfa emitidas possuíam carga 
elétrica POSITIVA. 

(V)  
(F) As partículas alfa sofrem desvio em sua 

trajetória ao passar próximo ao núclo, 
porque as partículas alfa são positivas, assim 
como o núcleo do átomo também é positivo, 
e cargas de mesmo sinal se repelem. 

(F) O tamanho do átomo é cerca de 10000 a 
100000 vezes MAIOR que o seu núcleo. 

 
 


