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01. O modelo atômico de Rutherford foi fundamentado nas observações do experimento em que uma fina 

lâmina de ouro (0,0001 mm de espessura) foi bombardeada com partículas alfa, emitidas pelo polônio (Po) 
contido no interior de um bloco de chumbo (Pb), provido de uma abertura estreita, para dar passagem à s 
partículas por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro (Au), foi colocada uma tela protetora revestida de 
sulfeto de zinco, conforme figura abaixo. 

 

 
 

Observando as cintilacões na tela revestida de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas 
atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e que poucas partículas sofriam desvio. De acordo com o 
experimento de Rutherford, está correto o que se afirma em: 
a)  As partículas   sofrem desvio ao colidir com os núcleos dos átomos de Au. 
b)  As partículas   possuem carga elétrica negativa. 
c)  Partículas   sofrem desvio ao colidir com elétrons dos á tomos de Au. 
d)  Na ilustracão, não foram indicadas as partículas   que não atravessaram a lâmina de Au. 
e)  O tamanho do á tomo é cerca de 1.000 a 10.000 vezes maior que o seu núcleo. 

 
02. A teoria atômica moderna foi construída através da contribuição de físicos e químicos que, a partir das 

ideias de Johann Dalton, propuseram modelos atômicos e estabeleceram alguns postulados. Observe com 
atenção as colunas abaixo e estabeleça a correspondência entre o cientista e sua contribuição para a 
construção da teoria atômica vigente. 
 
Cientista 
I.  Bohr 
II.  Moseley 
III.  Pauli 
IV.  Stoney 
V.  Milikan 
 
Contribuição 
1.  Descobriu o elétron. 
2.  Propôs que a energia do elétron no átomo era quantizada. 
3.  Descobriu a carga e a massa do elétron. 
4.  Descobriu a carga do núcleo do átomo. 
5.  Propôs a ideia de que dois ou mais elétrons de um mesmo átomo não podem ter os quatro números 

quânticos iguais. 
6.  Estabeleceu a regra da máxima multiplicidade. 

 
A correspondência correta entre as colunas é: 
a)  I – 2; II – 3; III – 4; IV – 5; V – 6. 
b)  I – 3; II – 4; III – 6; IV – 2; V – 5. 
c)  I – 2; II – 4; III – 5; IV – 1; V – 3. 
d)  I – 4; II – 5; III – 6; IV – 3; V – 1. 
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03. A percepção de estímulos do ambiente, como cor, odor e sabor dos materiais, depende dos órgãos dos 
sentidos. As células quimiorreceptoras do olfato e do paladar, por exemplo, precisam entrar em contato 
direto com as substâncias químicas que servem de estímulo porque a percepção depende, dentre outros 
fatores, da forma e do tamanho adequados das moléculas dessas substâncias para que aconteça o encaixe 
nos sítios receptores. A visualização da cor, da forma e do movimento de objetos depende da incidência da 
luz. Considerando-se essas informações, os modelos atômicos e as estruturas moleculares das substâncias 
químicas, é correto afirmar: 
 
a)  O odor irritante do formol, H2CO(g), é percebido pelo olfato, devido à forma geométrica piramidal das 

suas moléculas. 
b)  A acidez do suco de limão, ou de laranja, está associada a soluções aquosas cuja concentração de íons 

H3O+ é inferior a 1,0 10–7mol  –1. 
c)  O sabor e o odor característicos do vinagre são atribuídos ao ácido etanoico, um composto orgânico 

volátil representado pela fórmula condensada H3CCOOH. 
d)  A cor amarela, que identifica o enxofre sólido, é resultante da energia luminosa liberada na transição 

dos elétrons de níveis mais internos para os mais externos, nos átomos desse elemento químico. 
e)  O perfume das substâncias químicas voláteis liberadas pelas flores é melhor percebido com a redução 

da temperatura ambiente devido ao aumento da energia cinética das moléculas constituintes dessas 
substâncias. 

 
04. Em relação aos modelos atômicos, assinale o que for correto. 

01.  O modelo atômico de Rutherford esclarece de modo satisfatório os resultados encontrados no 
experimento de dispersão de partículas alfa, mas não consegue explicar os espectros atômicos. 

02.  Para explicar espectros atômicos, o modelo atômico de Bohr considera que a energia dos elétrons deve 
ser quantizada. 

04.  No modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron movimenta-se ao redor do núcleo 
em trajetória hiperbólica. 

08.  Diferentemente do modelo atômico de Thomson, nos modelos propostos por Rutherford e por Bohr os 
átomos não são considerados maciços. 

16.  As cores observadas em explosões de fogos de artifício estão relacionadas com energias liberadas por 
elétrons que, ao retornarem aos níveis de menor energia, emitem luz colorida. 

 
05. Baseando-se em seus conhecimentos sobre a teoria atômica de Bohr, identifique, entre as alternativas 

apresentadas abaixo, aquelas que trazem exemplos corretos de fenômenos atribuídos às transições 
eletrônicas nos átomos e assinale o que for correto. 
01.  A formação do arco-íris. 
02.  A cor observada na explosão de fogos de artifício. 
04.  A fosforescência dos interruptores de luz domésticos. 
08.  A luz emitida pelas lâmpadas de vapor de sódio. 

 
06.  

de repente 
me lembro do verde 

da cor verde 
a mais verde que existe 

a cor mais alegre 
a cor mais triste 

o verde que vestes 
o verde que vestiste 
o dia em que eu te vi 
o dia em que me viste 

 
de repente 

vendi meus filhos 
a uma família americana 

eles têm carro 
eles têm grana 
eles têm casa 

a grama é bacana 
só assim eles podem voltar 

e pegar um sol em Copacabana 
(LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. 12. reimpr.São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 100.) 

 
 
 
 
 



Exercícios Complementares 

 

 3

O texto faz referência à cor verde. Todas as cores estão contidas no espectro visível, que é apenas uma 
pequena faixa no espectro eletromagnético. As lâmpadas de neon podem emitir diversas cores, 
dependendo do gás ou da mistura gasosa do interior do bulbo de vidro. Por exemplo, a cor verde pode ser 
obtida pela mistura de 95% de neônio, 2,5% de criptônio e 2,5% de argônio. Dependendo desse(s) 
gás(gases), a decomposição da luz resultante dessas lâmpadas por um prisma criará um espectro 
descontínuo. Sobre as lâmpadas de neon, assinale a alternativa correta: 
a)  A quantidade de cores desse espectro descontínuo é proporcional à diferença de potencial a que a 

lâmpada é submetida. 
b)  Cada linha de cor desse espectro descontínuo é resultado do retorno de um elétron do seu estado 

excitado para o estado fundamental. 
c)  A cor irradiada por uma lâmpada pode ser usada para identificar lâmpadas com o(s) mesmo(s) 

gás(gases). 
d) Cada cor do espectro descontínuo está associada a um comprimento de onda )( , que é diretamente 

proporcional à sua frequência (f), em que 1cf  . 
 
 


