
 

 

TM 09 - 9º ANO - ARTHUR – QUÌMICA 
 
01. Sob o título A matéria é feita de partículas, no livro Química, da Publifolha, encontra-se a seguinte 

afirmação: “Os antigos filósofos gregos acreditavam que a matéria era infinitamente divisível – que não 
tinha partículas fundamentais. Pensadores posteriores mantiveram essa crença por mais de 2 mil anos”. 
Analisando o exposto e considerando os registros históricos, é correto dizer que essa afirmação é  
a) verdadeira, porque a ideia da existência do átomo surgiu com Dalton no século XIX.  
b) falsa, porque Demócrito e Leucipo, no século IV a,C., e Epicuro, no século II a.C., já preconizaram a 

existência do átomo.  
c) falsa, porque Tales de Mileto, que era um filósofo pré-socrático do século VI a.C., já acreditava na 

existência do átomo.  
d) verdadeira, porque foi Boyle, no século XVII, quem, pela primeira vez, se preocupou com a existência 

de partículas elementares. 
 
02. Para tentar explicar certos comportamentos das substâncias, algumas teorias surgiram, mas não se 

sustentaram ao longo do tempo. Marie Anne Paulze aprendeu latim e inglês para traduzir livros que 
permitiram seu esposo Lavoisier combater e desmontar a teoria 
a) da força vital. 
b) dos quatro elementos. 
c) da indivisibilidade do átomo. 
d) do flogisto. 

 
03. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. 

Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que 
se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é 
queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do 
ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se 
for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste 
modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. 

PLATÃO, Timeu (c. 360 a.C.). 
 

Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da 
Antiguidade elaboraram a noção de “quatro elementos” fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. 
Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas 
da química e da física. 

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECh, 2011. 
 

Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos “quatro elementos” feita por Platão corresponde ao 
conceito de 
a) partícula elementar. 
b) força fundamental. 
c) elemento químico. 
d) fase da matéria. 
e) lei da natureza. 

 
04. 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. 
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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. 

 
05. O experimento realizado por Ernest Rutherford, em que uma fina placa de ouro foi bombardeada com um 

feixe de partículas  , permitiu a suposição de um modelo de átomo com um núcleo pouco volumoso, de 
carga positiva, rodeado por uma região volumosa formada por elétrons, com carga negativa. 

 
A construção deste modelo deve-se ao fato de: 
a) muitas partículas   não terem sofrido desvio (região da eletrosfera) e poucas delas terem desviado ou 

retrocedido (região do núcleo). 
b) muitas partículas   terem retrocedido ao colidir diretamente com o núcleo atômico. 
c) ter havido desvio das partículas   que se colidiram com a região da eletrosfera do átomo de Au. 
d) as partículas   terem sofrido atração pelos elétrons que possuem carga negativa. 
e) não ter sido observado o desvio das partículas  , devido ao fato do átomo ser maciço. 

 
06. A charge abaixo apresenta o pensamento filosófico usado na inspiração para a ideia de átomo. 

Observe-a atentamente, reflita e assinale a alternativa que corresponde ao conceito mais próximo de 
átomo que a charge ilustra. 

 

 
 

a) a charge ilustra a ideia de que os átomos são arredondados. 
b) a charge ilustra a ideia de que a matéria é formada por partículas divisíveis. 
c) a charge ilustra a ideia de que a matéria é formada por partículas indivisíveis. 
d) a charge ilustra a ideia de que átomos não existem. 
e) a charge ilustra que é fácil quebrar o átomo usando o mesmo princípio dos quadros apresentados. 
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07. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais, a 
exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos com tubo de raios catódicos e o 
de Rutherford, que, ao fazer incidir partículas alfa,  , sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das 
partículas atravessavam a lâmina, algumas desviavam e poucas eram refletidas. 
A partir das considerações do texto, é correto destacar: 
a) As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo 

Thomson. 
b) O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis 

de energia. 
c) O núcleo do átomo é denso e positivo com um tamanho muito menor do que o do seu raio atômico, de 

acordo com Rutherford. 
d) As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga elétrica positiva 

nos átomos dos gases analisados. 
e) O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas 

constituintes dos átomos têm massas iguais. 
 
08. Há cerca de dois mil e quinhentos anos, o filósofo grego Demócrito disse que se dividirmos a matéria em 

pedacinhos, cada vez menores, chegaremos a grãozinhos indivisíveis, que são os átomos (a = não e tomo 
= parte). Em 1897, o físico inglês Joseph Thompson (1856-1940) descobriu que os átomos eram divisíveis: 
lá dentro havia o elétron, partícula com carga elétrica negativa. Em 1911, o neozelandês Ernest Rutherford 
(1871-1937) mostrou que os átomos tinham uma região central compacta chamada núcleo e que lá dentro 
encontravam-se os prótons, partículas com carga positiva.  
Atente à figura a seguir, que representa o núcleo e a eletrosfera do átomo. 

 

 
 

Com relação à figura acima, é correto afirmar que 
a) o núcleo é muito pequeno, por isso, tem pouca massa se comparado à massa do átomo. 
b) mais de 90% de toda a massa do átomo está na eletrosfera. 
c) considerando as reais grandezas do núcleo e da eletrosfera do átomo, se comparadas às suas 

representações na figura, o tamanho da eletrosfera está desproporcional ao tamanho do núcleo. 
d) a massa do núcleo é bem maior do que a massa da eletrosfera, cuja relação fica em torno de 100 

vezes. 
 
09. A química pode ser considerada como o estudo da natureza da matéria e de suas interações. A matéria é 

constituída por partículas extremamente pequenas (átomos, moléculas ou íons) que se encontram em 
constante movimento. Sobre a estrutura da matéria, analise as seguintes afirmações.  
1) Uma propriedade facilmente observada na matéria é o seu estado físico, isto é, se a substância é 

sólido, líquido ou gás.  
2) Em um dia seco, se friccionarmos uma bexiga nos cabelos, estes serão atraídos pela bexiga, ou seja, 

uma carga estática se acumulará na superfície do balão. Objetos com cargas opostas se repelem, 
enquanto objetos com cargas elétricas iguais se atraem.  

3) J. J. Thomson supôs que um átomo era uma esfera uniforme de matéria positivamente carregada, 
dentro da qual os elétrons circulavam em anéis coplanares. Já o modelo para o átomo proposto por E. 
Rutherford supõe um núcleo, onde se concentravam as cargas positivas e a maior parte da massa; os 
elétrons ocupavam o resto do espaço do átomo.  

4) Os elementos essenciais são nutrientes inorgânicos importantes para a vida. Deficiência de qualquer 
um deles pode resultar em anormalidades severas de desenvolvimento, em doenças crônicas ou até 
mesmo na morte.  

Estão corretas:  
a) 1, 2, 3 e 4.  
b) 1, 2 e 3, apenas.  
c) 1, 3 e 4, apenas.  
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d) 2 e 3, apenas.  
e) 2 e 4, apenas. 

10. A descoberta do átomo representou um importante passo para o homem no reconhecimento dos materiais 
e suas propriedades e o estabelecimento do modelo atômico atual foi uma construção científica de diversos 
autores: Leucipo\Demócrito; Dalton, Thomson, Rutherford\Bohr, entre outros. 
A figura abaixo apresenta o modelo atômico (de Thomson) que contribuiu significativamente para o 
estabelecimento do conceito de átomo moderno, pois este defendia que: 

 

 
 

a) A divisibilidade do átomo em uma massa protônica positiva e partículas negativas denominadas 
elétrons. 

b) A divisibilidade do átomo em uma massa neutra composta por cargas negativas denominadas elétrons. 
c) A existência de um átomo negativo e indivisível 
d) O átomo era divisível em partículas negativas conhecidas como prótons 
e) O átomo era formado somente por uma massa de elétrons positivos inseridos em uma matriz protônica 

negativa. 
 


