
 
 

1ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Química – Professor Evandney 

Questão 01      
Neste ano comemora-se o centenário da descoberta do elétron. Qual dos pesquisadores abaixo foi o principal 
responsável pela determinação de sua carga elétrica? 
 
a) R. A. Milikan  
b) E. R. Rutherford  
c) M. Faraday 
d) J.J. Thomson  
e) C. Coulomb 
 
Questão 02      
A figura abaixo foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio (Li) no estado fundamental, 
segundo o modelo de Rutherford-Bohr. 

      

Elétron

Nêutron

Próton
 

 
Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número de: 
a) nêutrons no núcleo 
b) partículas no núcleo 
c) elétrons por camada 
d) partículas na eletrosfera 
 
Questão 03      
Leia o texto a seguir: 
 
Há cem anos, a ciência dividiu o que era então considerado indivisível. Ao anunciar, em 1897, a descoberta de uma 
nova partícula que habita o interior do átomo, o elétron, o físico inglês Joseph Jonh Thompson mudou dois mil anos 
de uma história que começou quando filósofos gregos propuseram que a matéria seria formada por diminutas porções 
indivisíveis, uniformes, duras, sólidas e eternas. Cada um desses corpúsculos foi denominado átomo, o que, em 
grego, quer dizer ‘não-divisível’. A descoberta do elétron inaugurou a era das partículas elementares e foi o primeiro 
passo do que seria no século seguinte uma viagem fantástica ao microuniverso da matéria.          
Ciência Hoje, vol. 22, nº131, 1997, p.24  
 
A respeito das idéias contidas neste texto, é correto afirmar-se que: 
01. faz cem anos que se descobriu que os átomos não são os menores constituintes da matéria; 
02. os elétrons são porções indivisíveis, uniformes, duros, sólidos, eternos e são consideradas as partículas 
fundamentais da matéria; 
04. os átomos, apesar de serem indivisíveis, são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons;  
08. com a descoberta do elétron, com a carga elétrica negativa, pode-se concluir que deveriam existir outras 
partículas, os nêutrons, para justificar a neutralidade elétrica do átomo; 
16. a partir da descoberta dos elétrons, foi possível determinar as massas dos átomos. 
 
Questão 04      
A palavra átomo é originária do grego e significa "indivisível", ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a 
menor partícula da matéria que não poderia ser mais dividida. Atualmente essa idéia não é mais aceita. A respeito 
dos átomos, é VERDADEIRO afirmar que: 
  
01.  não podem ser desintegrados. 
02.  são formados por, pelo menos, três partículas fundamentais. 
04.  possuem partículas positivas denominadas elétrons. 
08.  apresentam duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. 
16.  apresentam elétrons, cuja carga elétrica é negativa. 
32.  contém partículas sem carga elétrica, os nêutrons.  
 
 
 
 



Questão 05      
Em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que sobre a base conceitual desse modelo 
sejam feitas as seguintes afirmações: 
 
I. O átomo apresentará a configuração de uma esfera rígida. 
II. Os átomos caracterizam os elementos químicos e somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em 
todos os aspectos. 
III. As transformações químicas consistem de combinação, separação e/ou rearranjo de átomos. 
IV. Compostos químicos são formados de átomos de dois ou mais elementos unidos em uma razão fixa. 
 
Qual das opções abaixo se referem a todas as afirmações CORRETAS? 
 
a) I e IV   
b) II e III    
c) II e IV    
d) II, III e IV    
e) I, II, III e IV 
 
Questão 06      
A experiência do espalhamento das partículas  alfa (Rutherford) evidenciou a existência do; 
 
a) dêuteron 
b) núcleo 
c) próton 
d) nêutron 
e) elétron 
 
Questão 07      
O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema  planetário: 
 
Núcleo............Sol 
Eletrosfera.......Planeta 
 
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. 
 
Questão 08      
O átomo, na visão de Thomson, é constituído de: 
a) níveis e subníveis de energia. 
b) cargas positivas e negativas. 
c) núcleo e eletrosfera. 
d) grandes espaços vazios. 
e) orbitais. 
 
Questão 09      
Assinale a afirmativa abaixo que NÃO é uma idéia que provém do modelo atômico de Dalton. 
a) Átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas. 
b) Todos os átomos de um dado elemento têm propriedades idênticas, as quais diferem das propriedades dos átomos 
de outros elementos. 
c) Um elemento é composto de partículas indivisíveis e diminutas chamadas átomos. 
d) Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem determinadas. 
 
Questão 10      
No ano de 1897, o cientista britânico J.J. Thomson descobriu, através de experiências com os raios catódicos, a 
primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos. O modelo atômico proposto por Thomson ficou 
conhecido como “pudim de passas”. Para esse modelo, podese afirmar que 
 
a) o núcleo atômico ocupa um volume mínimo no centro do átomo. 
b) as cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo. 
c) os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas ao redor do núcleo. 
d) os átomos são esferas duras, do tipo de uma bola de bilhar. 
e) os elétrons estão espalhados aleatoriamente no espaço ao redor do núcleo. 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 11      
A diferença entre os modelos de Rutherford e de Bohr tem a ver com: 
 
a) Eletromagnetismo. 
b) A quantização da energia. 
c) A existência dos subníveis. 
d) A atração do núcleo pelos elétrons. 
 
Questão 12      
Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco (ZnS), que tem a propriedade 
de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposta à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao 
absorverem partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga 
o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam, aos poucos, para seus lugares de origem, liberando o seu 
excesso de energia na forma de fótons. Daí a luminescência. 

(Texto adaptado do artigo de aplicações da  
fluorescência e fosforescência, de Daniela Freitas) 

 
A partir das informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento 
dos interruptores no escuro é o de: 
 
a) Rutherford 
b) Böhr 
c) Thomson 
d) Heisenberg 
 
Questão 13      
O modelo de estrutura atômica que compara o átomo com o nosso sistema solar (núcleo = sol, elétrons = planetas) 
foi proposto por 
 
a) Thomson. 
b) Henri Becquerel. 
c) Goldstein. 
d) Chadwick. 
e) Rutherford. 
 
Questão 14      
A interpretação de novos fenômenos fez com que os modelos atômicos fossem evoluindo com o passar do tempo. Por 
exemplo, o modelo de Dalton teve que ser reformulado por não interpretar satisfatoriamente 
 
a) a natureza elétrica da matéria. 
b) as mudanças de estado físico. 
c) a maleabilidade dos metais. 
d) a densidade das substâncias. 
e) a conservação de massa nas reações químicas. 
 
Questão 15      
A evolução da Teoria Atômica se deu através de modelos e conceitos propostos por diversos cientistas com base em 
suas experiências e observações. O conceito de matéria, como uma massa de carga positiva uniformemente 
distribuída, com os elétrons espalhados de modo a minimizar as repulsões eletrostáticas, pode ser creditado a: 
 
a) Bohr. 
b) Dalton. 
c) Thomson. 
d) Rutherford. 
 
Questão 16      
O modelo do átomo nuclear foi resultado de uma das interpretações dos experimentos de 
 
a) Rutherford. 
b) Faraday. 
c) Chadwick. 
d) Thomson. 
e) Lavoisier. 
 
Questão 17    
A lâmpada de vapor de sódio, utilizada na iluminação pública, emite luz amarela. Esse fenômeno ocorre, porque o 
átomo emite energia quando o elétron 
 
a) passa de um nível de energia mais externo para um mais interno. 
b) passa de um nível mais interno para um mais externo. 
c) colide com o núcleo. 
d) é removido do átomo para formar um cátion. 
e) permanece em movimento em um mesmo nível de energia. 
 



Questão 18      
Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford:  
 
1. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo. 
2. No modelo atômico, considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de um núcleo 
de carga positiva. 
3. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo 
atômico. 
4. Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou num experimento em que uma lamínula de ouro foi 
bombardeada por partículas alfa. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
Questão 19      
Leia o texto a seguir. 
 
A aceitação histórica da ideia de que a matéria é composta de átomos foi lenta e gradual. Na Grécia antiga, Leucipo e 
Demócrito são lembrados por terem introduzido o conceito de átomo, mas suas propostas foram rejeitadas por outros 
filósofos e caíram no esquecimento. No final do século XVIII e início do século XIX, quando as ideias de Lavoisier 
ganhavam aceitação generalizada, surgiu a primeira teoria atômica moderna, proposta por _______. Essa teoria 
postulava que os elementos eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto que as substâncias compostas 
eram combinações de diferentes átomos segundo proporções determinadas. Quase cem anos depois, estudos com 
raios catódicos levaram J. J. Thomson à descoberta do _______, uma partícula de massa muito pequena e carga 
elétrica _______, presente em todos os materiais conhecidos. Alguns anos depois, por meio de experimentos em que 
uma fina folha de ouro foi bombardeada com partículas alfa, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo possui 
em seu centro um _______ pequeno, porém de massa considerável. 
 
As palavras que preenchem as lacunas correta e respectivamente estão reunidas em  
 
a) Dalton – elétron – negativa – núcleo  
b) Bohr – cátion – positiva – elétron  
c) Dalton – nêutron – neutra – próton  
d) Bohr – fóton – negativa – ânion  
e) Dalton – próton – positiva – núcleo 
 
Questão 20      
A primitiva ideia da existência do átomo é atribuída a Demócrito e Leucipo, mas a primeira teoria atômica é atribuída 
a Epicuro (341-271 a.C.), conforme registros na obra de Titus Lucretius Carus (99-55 a.C.), no livro De Rerum 
Natura. Durante muitos séculos a teoria atômica permaneceu latente e só foi resgatada em pleno século XIX, com o 
modelo atômico conhecido como "bola de bilhar" atribuído a 
 
a) Bohr.  
b) Dalton.  
c) Proust.  
d) Thomson. 
 
Questão 21  
O modelo atômico que considera como elemento químico o conjunto de partículas maciças, indestrutíveis, de mesma 
massa e sem a presença de cargas elétricas é o de 
 
a) Dalton. 
b) Rutherford. 
c) Demócrito. 
d) Bohr. 
e) Thomson. 
 
Questão 22    
Analise o texto a seguir. 
 
Em 2013, comemorou-se o centenário da publicação de um trabalho que marcou época no desenvolvimento da teoria 
atômica. Intitulado Sobre a constituição de átomos e moléculas, o trabalho oferece uma descrição da estrutura 
atômica na qual os elétrons descrevem órbitas bem definidas e podem saltar de uma órbita a outra mediante a 
absorção ou emissão de radiação. _________, o autor desse trabalho, elaborou seu modelo atômico tomando as 
ideias de Rutherford como ponto de partida. Segundo Rutherford, o átomo contém um núcleo positivo muito pequeno, 
ao redor do qual se movem os elétrons. Assim surgiu a famosa imagem do átomo como _________, a qual substituiu 
a noção de _________ de que o átomo seria semelhante a _________. 
 
As expressões que completam corretamente o texto são, respectivamente: 



 
a) Bohr 
um sistema solar em miniatura 
Thomson 
um pudim de passas 
b) Bohr 
um pudim de passas 
Dalton 
uma bola de bilhar 
c) Thomson 
um sistema solar em miniatura 
Dalton 
um pudim de passas 
d) Thomson 
um pudim de passas 
Demócrito 
uma bola de bilhar 
e) De Broglie 
um sistema solar em miniatura 
Thomson 
uma bola de bilhar 
 
Questão 23    
A emissão de radiação eletromagnética (luz) dos corpos com o aumento da temperatura ocorre quando elétrons 
excitados retornam para níveis energéticos inferiores. Assinale a alternativa que relaciona o modelo atômico com esse 
fenômeno. 
 
a) O modelo de Rutherford-Bohr, no qual os elétrons movem-se ao redor do núcleo em órbitas bem definidas. 
b) O modelo de Rutherford, no qual o feixe de partículas alfa que atravessa uma lâmina fina de ouro causa a 
excitação dos elétrons. 
c) O modelo de Thomson, no qual o aumento da temperatura faz com que elétrons sejam ejetados do átomo, 
formando um íon colorido. 
d) O modelo atômico de Dalton, no qual os elétrons, movendo-se em órbitas estacionárias, não emitem nem 
absorvem energia. 
e) O modelo conhecido como “pudim de passas”, no qual os elétrons estão distribuídos no interior de uma esfera 
carregada positivamente. 
 
Questão 24  
De posse do conhecimento das teorias atômicas, desenvolvidas por Dalton, Thomson e Rutherford, marque a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) De acordo com Dalton, os átomos são as menores partículas de um elemento e são os componentes básicos da 
matéria. 
b) Segundo Dalton, ao participarem de reações químicas, os átomos se alteram para formar novas substancias. 
c) Thomson, ao descobrir os elétrons, propôs que estas partículas negativas estariam dispersas no átomo positivo, 
como “passas em um pudim”. 
d) Rutherford descobriu que os átomos continham partículas positivas, o que derrubou a teoria de Thomson sobre a 
estrutura atômica. 
e) Rutherford propôs uma estrutura planetária para o átomo, com a carga positiva no núcleo e as cargas negativas 
orbitando ao seu redor. 
 
Questão 25    
Glow sticks são tubos plásticos luminosos, utilizados como pulseiras em festas e que exemplificam o fenômeno da 
quimioluminescência. Eles contêm uma mistura que inclui difenil-oxalato e um corante. Dentro do tubo, encontra-se 
um tubo de vidro menor que contém peróxido de hidrogênio. Quando o tubo exterior é dobrado, o tubo interior 
quebra-se e libera o peróxido de hidrogênio. Este reage com o difenil-oxalato, formando fenol e um peróxido cíclico, o 
qual reage com o corante e forma dióxido de carbono. No decorrer do processo, elétrons das moléculas do corante 
são promovidos a estados eletrônicos excitados.  
 
A produção de luz nessa reação quimioluminescente ocorre devido 
 
a) à emissão do CO2. 
b) à oxidação do peróxido de hidrogênio. 
c) à adição desses elétrons excitados aos átomos de oxigênio do peróxido. 
d) ao retorno dos elétrons excitados para um nível inferior de energia onde a estabilidade é maior. 
e) à liberação das moléculas do corante para o interior do tubo. 
 
Questão 26 
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. 
 
 
 


