
 

 

TM 11 - 9º ANO - ARTHUR – QUÍMICA 
 
01. A descrição da matéria sempre foi um dos fundamentos das ciências naturais e alimentou a curiosidade 

humana desde os alquimistas da antiguidade até os pesquisadores mais modernos. Analise as afirmativas 
sobre os modelos atômicos e marque a alternativa INCORRETA.  
a) O modelo atômico de John Dalton é semelhante ao modelo do filósofo Demócrito, mas baseia-se em 

evidências experimentais da conservação das massas.  
b) Joseph John Thomson, descobridor do elétron, introduziu a ideia da presença de carga elétrica no 

átomo embora considerasse o átomo neutro em sua totalidade devido ao balanço de cargas.  
c) Ernest Rutherford demonstrou que a massa do átomo concentrava-se no núcleo que era incrivelmente 

pequeno.  
d) Niels Bohr introduziu o conceito de quantização das órbitas do elétron no átomo por meio dos números 

quânticos e descreveu as órbitas elípticas para os elétrons. 
 
02. As figuras representam dois modelos, 1 e 2, para o átomo de hidrogênio. No modelo 1, o elétron move-se 

em trajetória espiral, aproximando-se do núcleo atômico e emitindo energia continuamente, com 
frequência cada vez maior, uma vez que cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Esse processo só 
termina quando o elétron se choca com o núcleo. No modelo 2, o elétron move-se inicialmente em 
determinada órbita circular estável e em movimento uniforme em relação ao núcleo, sem emitir radiação 
eletromagnética, apesar de apresentar aceleração centrípeta. Nesse modelo a emissão só ocorre, de forma 
descontínua, quando o elétron sofre transição de uma órbita mais distante do núcleo para outra mais 
próxima. 

 

 
 

A respeito desses modelos atômicos, pode-se afirmar que 
a) o modelo 1, proposto por Bohr em 1913, está de acordo com os trabalhos apresentados na época por 

Einstein, Planck e Rutherford. 
b) o modelo 2 descreve as ideias de Thomson, em que um núcleo massivo no centro mantém os elétrons 

em órbita circular na eletrosfera por forças de atração coulombianas. 
c) os dois estão em total desacordo com o modelo de Rutherford para o átomo, proposto em 1911, que 

não previa a existência do núcleo atômico. 
d) o modelo 1, proposto por Bohr, descreve a emissão de fótons de várias cores enquanto o elétron se 

dirige ao núcleo atômico. 
e) o modelo 2, proposto por Bohr, explica satisfatoriamente o fato de um átomo de hidrogênio não emitir 

radiação o tempo todo. 
 
03. Alguns fatos, observações e acontecimentos causaram o surgimento de modelos atômicos, bem como a 

necessidade de substituí-los. Observe alguns deles:  
 

I. Aparecimento das leis ponderais e condutividade de soluções aquosas, descarga em tubo de raios 
catódicos e existência de isótopos.  

II. Resultados obtidos pelos experimentos realizados por Geiger e Marsden.  
III. Pela teoria eletromagnética clássica de Maxwell, uma partícula carregada em movimento acelerado 

deveria emitir radiação eletromagnética e, através dela, perder energia.  
IV. Uma tentativa de aplicar as ideias de quantização de Planck e Einstein a um modelo atômico existente 

na época.  
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Analise as afirmativas associadas às informações acima e assinale a afirmativa CORRETA:  
a) Informações citadas em I foram causas do surgimento e abandono do modelo de Dalton.  
b) Informações em II deram origem ao desaparecimento do modelo atômico de Rutherford.  
c) A informação em III deu origem ao surgimento do modelo atômico de Ernest Rutherford.  
d) A informação em IV deu origem ao desaparecimento do modelo atômico de Niels Bohr. 

 
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. 

 

 
 

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. Parte do pensamento filosófico da antiguidade acreditava que a natureza era formada por elementos, tais 

como a água, a terra, o ar, o fogo e o éter. O avanço científico comprovou estar errada essa tese; a 
natureza, conforme os modelos atuais, é formada por átomos de elementos químicos como o hidrogênio, o 
oxigênio, o ferro etc. Contudo, mesmos esses elementos não são, em última análise, fundamentais, mas 
sim constituídos de outras partículas menores e mais elementais. Com relação a esse tema, assinale a 
alternativa correta. 
a) Atualmente, compreende-se que o ar é uma substância composta formada por átomos de diversos 

elementos químicos, tais como nitrogênio, oxigênio, argônio etc. 
b) Os átomos pertencentes ao elemento oxigênio são todos iguais em número de prótons, de nêutrons e 

de elétrons. 
c) A água é elemento essencial à manutenção da vida; esse elemento é formado por dois átomos de 

hidrogênio e um de oxigênio. 
d) A massa de um átomo está essencialmente em seu núcleo atômico, formado por partículas positivas e 

por partículas neutras. Os elétrons, negativos, nunca povoam o núcleo. 
e) Os elétrons são partículas massivas e de carga negativa, que foram descobertas por Rutherford no 

respectivo experimento acerca do comportamento das partículas  . 
 
06. A propulsão nuclear pode ocorrer pela fissão do urânio –235, .U235

92  Para que essa reação ocorra no reator 
nuclear, é necessário o enriquecimento do urânio, que consiste em aumentar a proporção do urânio –235 
em relação ao urânio –238, U238

92 . O urânio –235, em relação ao urânio –238, possui 
a) maior número de prótons. 
b) maior número de elétrons. 
c) maior número de nêutrons. 
d) menor número atômico. 
e) menor número de massa. 

 
07. Considere o íon magnésio (Mg2+), que atua na formação de ossos e dentes, e o íon fosfeto (P3–), presente 

em algumas substâncias que atuam como inseticidas. 
Sobre esses íons, pode-se afirmar que 
a) Mg2+ possui 10 prótons. 
b) P3– possui 10 prótons. 
c) Mg2+ possui 10 elétrons. 
d) Mg2+ possui 14 prótons. 
e) P3– possui 12 elétrons. 



Exercícios Complementares 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 08     

 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2019 como sendo o Ano Internacional da Tabela 
Periódica dos Elementos Químicos (IYPT 2019, em inglês). 

Um dos principais motivos para a comemoração é que em 2019 completamos 150 anos desde a 
primeira tabela de Dmitry Mendeleev. Ele, na tentativa de organizar os elementos químicos conhecidos na 
época, inspirou-se em cartas do baralho que usava para jogar paciência e fez algo parecido com os 
elementos. Pegou fichas brancas e nelas escreveu o símbolo dos elementos químicos conhecidos e uma 
curta lista de suas propriedades químicas. Passou então a se concentrar sobre aquelas fichas e num dado 
momento, foi vencido pela exaustão e adormeceu, tendo um sonho em que via uma tabela na qual os 
elementos se encaixavam exatamente como pretendia. Ao despertar do sono, escreveu imediatamente 
essa tabela. Ele compreendeu que, quando os elementos eram escritos numa ordem crescente de massa 
atômica, várias propriedades químicas se repetiam em intervalos regulares (periódicos). Por isso, a sua 
descoberta recebeu o nome de Tabela Periódica dos Elementos. 

O mais impressionante dessa descoberta e que fez com que ele fosse levado a sério pela comunidade 
científica foi que ele deixou alguns espaços vagos, dizendo que nenhum elemento se encaixava ali porque 
eles ainda não haviam sido descobertos, mas que ainda seriam. Além disso, ele especificou até mesmo 
quais seriam as propriedades desses elementos químicos ainda não descobertos. E, impressionantemente, 
foi o que realmente aconteceu. Após a publicação de sua tabela, os elementos germânio, gálio e escândio 
foram descobertos e possuíam as propriedades descritas por ele. 

Atualmente, a Tabela Periódica dos Elementos Químicos está organizada em ordem crescente de 
número atômico (Z), porque, na realidade, não são as massas atômicas que definem as propriedades de 
cada elemento, mas sim o número atômico. 

Apesar de terem sofrido vários ajustes ao longo dos anos, as Tabelas Periódicas modernas continuam 
baseadas sobre a estrutura essencial criada por Mendeleev. 

No ano de 1955, um novo elemento químico foi descoberto, tendo número atômico 101, sendo instável 
e sujeito a sofrer fissão nuclear espontânea. Ele recebeu o nome de mendelévio, em homenagem a esse 
grande cientista. 

 
https://tinyurl.com/y9pwfcuw Acesso em: 21.10.2018. Adaptado. Original colorido. 

 
08. O elemento químico, cujo nome é em homenagem a esse grande cientista, apresenta 

a) número atômico igual a 258. 
b) número de massa igual a 101. 
c) estabilidade nuclear. 
d) número de prótons igual a 101. 
e) estabilidade na sua eletrosfera. 
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09. Após a realização de uma série de experimentos foi detectado um íon Q2–, que possui carga 2–, possuindo 
assim número de elétrons igual a um gás nobre. O gás nobre em questão possui número atômico 18 e 
número de massa 40. 

 
Assinale a alternativa que contém, sequencialmente, o elemento Q e seu número atômico. 
a) O elemento Q é o argônio e possui número atômico 18. 
b) O elemento Q é o oxigênio e possui número atômico 8. 
c) O elemento Q é o cloro e possui número atômico 17. 
d) O elemento Q é o enxofre e possui número atômico 16. 
e) O elemento Q é o enxofre e possui número atômico 18. 

 
10. O íon 240

20 Ca  e o átomo Ar40
18  apresentam o mesmo número 

a) de massa e de elétrons. 
b) atômico e de elétrons. 
c) de massa e de nêutrons. 
d) atômico e de massa. 
e) atômico e de nêutrons. 

 


