
 

 

Tarefa 10 professor Negri 
 
01. Considere as seguintes afirmações sobre os 

modelos atômicos. 
I. No modelo de Thomson, os elétrons de carga 

negativa estão girando em órbitas circulares 
ao redor de uma esfera de carga positiva. A 
carga positiva está distribuída 
homogeneamente por toda a esfera. 

II. No modelo proposto por Rutherford, os 
átomos são constituídos por um núcleo 
muito denso e carregado positivamente. Ao 
redor do núcleo, estariam distribuídos os 
elétrons. 

III. Com a descoberta dos nêutrons (partículas 
nucleares com carga nula), Chadwick explica, 
em parte, por que os prótons com carga 
positiva mantêm-se unidos no núcleo do átomo. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
a) I apenas.  
b) I e II apenas.  
c) I e III apenas.  
d) II e III apenas.  
e) I, II e III. 

 
02. O átomo é algo tão minúsculo que até hoje, com 

toda a tecnologia existente, nenhum ser    
humano conseguiu ver como realmente é um 
átomo. Por isso essa pequena estrutura é tão 
misteriosa e, para entendê-la melhor, alguns 
pesquisadores desenvolveram modelos atômicos. 
Sobre os modelos atômicos e seus autores, 
assinale a alternativa correta. 
a) Com a descoberta da radioatividade, 

Demócrito e Leucipo formularam o modelo que 
ficou conhecido como “pudim de passas”. 

b) Thomson foi o primeiro a admitir a existência 
dos nêutrons como partículas subatômicas. 

c) Rutherford, com o seu experimento, provou 
a existência de muito espaço vazio nos 
átomos. 

d) Bohr não soube explicar por que os elétrons 
não se chocavam com o núcleo, já que estes 
apresentam cargas opostas. 

 
03. O átomo do elemento químico germânio, 

representado pelo símbolo Ge, apresenta número 
atômico 32 e 40 nêutrons. Sobre esse átomo, 
assinale V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas.  
(   ) A representação química desse átomo é 

40
32Ge .  

(   ) Esse átomo apresenta 40 cargas positivas.  
(   ) O número de massa, que corresponde à 

soma de prótons e elétrons, é igual a 64.  
(   ) Em seu núcleo, existem 32 elétrons.  
(   ) Na eletrosfera, há 32 partículas com carga 

negativa.  

04. Do latim alumen, o elemento alumínio apresenta 
diversas aplicações no cotidiano, como em 
utensílios domésticos, embalagens e meios de 
transporte.  

 
Sobre o átomo desse elemento químico, assinale 
V para verdadeiro e F para falso: 
a) (___) há 27 prótons em seu núcleo.  
b) (___) apresenta número atômico 13 e 

número de massa 27.  
c) (___) seu núcleo apresenta 14 nêutrons.  
d) (___) tem 14 elétrons na eletrosfera.  
e) (___) apresenta um total de 53 partículas 

básicas em sua constituição.  
 
05. Do latim cuprum, o elemento cobre apresenta 

diversas aplicações no cotidiano, como em 
objetos de decoração, utensílios para a cozinha, 
equipamentos e sistemas elétricos.  

 

 
 

Sobre o átomo desse elemento químico, é 
correto afirmar que 
a) tem 63 elétrons na eletrosfera.  
b) seu núcleo apresenta 29 nêutrons.  
c) apresenta um total de 92 partículas básicas 

em sua constituição.  
d) apresenta número atômico 63 e número de 

massa 29.  
e) há 34 prótons em seu núcleo.  

 
06. O átomo de um elemento genérico Y forma um 

cátion trivalente. Sabendo que seu número de 
massa é 56 e que apresenta 30 nêutrons em sua 
constituição, determine o número de elétrons 
para seu íon. 

 
 
 


