
 
 
 

 
 
 

 

ATIVIDADES REVISIONAIS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas tecnologias - Química                            

SÉRIE: 1ª série EM – Modelos atômicos 1  

 PROFESSOR: Wellington Geraldo 

 

QUESTÃO 1 

(ETFSP) No fim do século XIX começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula 

constituinte da matéria. Em 1897 tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, 

por um inglês de nome:  

 

A) Dalton;  

B) Rutherford;  

C) Bohr;  

D) Thomson;  

E) Proust.  

  

QUESTÃO 2 

(Puc - RS) 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 3 

(ESPM-SP) O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema planetário (o núcleo atômico 

representa o sol e a eletrosfera, os planetas): 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.  
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QUESTÃO 4 

As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos, realizados por Niels Bohr, John Dalton 

e Ernest Rutherford.  

 

I. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto, devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva 

do metal exerceram.  

II. Átomos (esferas indivisíveis e permanentes) de um elemento são idênticos em todas as suas 

propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. 

III. Os elétrons movem-se em órbitas, em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia.  

 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta do relacionamento desses estudos com seus autores.  

 

A) Bohr, Rutherford, Dalton  

B) Rutherford, Bohr, Dalton  

C) Dalton, Bohr, Rutherford  

D) Rutherford, Dalton, Bohr  

  

QUESTÃO 5 

(UFAL-2011) De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas 

específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos 

planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia.  

Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr?  

 

A) Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo, para outra mais afastada, o elétron absorve energia. 

B) Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais próxima, o elétron emite energia. 

C) Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia.  

D) O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é 

chamado ionização.  

E) O modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de hidrogênio.  

 

QUESTÃO 6 

(UFMG) Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como “experiência de Rutherford”, 

um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e os experimentadores (Geiger 

e Marsden) observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, 

mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar 

o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido 

e com, praticamente, toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era 

previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson.  

 

A) A maioria da partículas atravessaria a lâmina. 

B) A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina.  

C) A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio.  

D) A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-

la.  
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QUESTÃO 7 

(PUC-SP) Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de:  

 

A) elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva.  

B) uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons.  

C) um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron.  

D) uma região central com carga negativa chamada núcleo.  

E) um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercado por elétrons.  

  

QUESTÃO 8 

Assinale a afirmativa a seguir que “NÃO” é uma ideia que provém do modelo atômico de Dalton.  

Átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas.  

 

A) Todos os átomos de um dado elemento têm propriedades idênticas as quais diferem das propriedades 

dos átomos de outros elementos.  

B) Um elemento é composto de partículas indivisíveis e diminutas chamadas átomos.  

C) Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem 

determinadas. 

D) Os átomos são sistemas homogêneos.  

  

QUESTÃO 9 

(Fuvest-SP) Thomson determinou,  pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron (m/z), o 

que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson 

ao modelo atômico:  

  

A) o átomo ser indivisível.  

B) a existência de partículas subatômicas.  

C) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia.  

D) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo.  

E) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera.  

  

QUESTÃO 10 

(UFMG) De um modo geral, os sucessivos modelos atômicos têm algumas características comuns entre si. 

Com base na comparação do modelo atual com outros, a afirmativa correta é:  

A) no modelo de Dalton e no atual, cada átomo é indivisível.  

B) no modelo de Rutherford e no atual, cada átomo tem um núcleo.  

C) no modelo de Rutherford e no atual, os elétrons têm energia quantizada.  

D) no modelo de Bohr e no atual, os elétrons giram em órbitas circulares ou elípticas.  

E) no modelo de Dalton e no atual, as propriedades atômicas dependem do número de prótons.  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

(ITA-SP) Qual das afirmativas a seguir melhor descreve o comportamento de um elétron, comparado com 

partículas e ondas tradicionais?  

 

A) É uma partícula que, em certas circunstâncias especiais, se comporta como uma onda.  

B) É uma onda que, em certas circunstâncias, se comporta como partícula.  

C) À medida que passa o tempo, ora se comporta como partícula, ora como onda.  

D) É uma partícula que anda em torno do núcleo, numa trajetória ondulada.  

E) Seu comportamento pode ser interpretado como o de partícula ou de onda.  

  

QUESTÃO 12 

(UnB-DF) O entendimento da estrutura dos átomos não é importante apenas para satisfazer à curiosidade 

dos cientistas: possibilita a produção de novas tecnologias. Um exemplo disso é a descoberta dos raios 

catódicos, feita pelo físico William Crookes, enquanto estudava as propriedades da eletricidade. Tal 

descoberta, além de ter contribuído para um melhor entendimento a respeito da constituição da matéria, 

deu origem aos tubos de imagem de televisores e dos monitores dos computadores. Alguns grandes 

cientistas que contribuíram para o entendimento da estrutura do átomo foram: Bohr (1885- 1962), Dalton 

(1766-1844), Rutherford (1871-1937) e Linus Pauling (1901-1994). Com relação à estrutura da matéria, 

julgue os itens seguintes (Verdadeiro ou Falso):  

  

(   ) Ao passar entre duas placas eletricamente carregadas, uma positivamente e outra negativamente, as 

partículas alfa desviam-se para o lado da placa negativa.  

(   ) O átomo é a menor partícula que constitui a matéria.  

(   ) Cada tipo de elemento químico é caracterizado por um determinado número de massa.  

(   ) O modelo atômico que representa o comportamento do elétron na forma orbital é o de Rutherford-

Bohr.  

 

 


