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Efeito Fotoelétrico

v = . f 

v: velocidade
: comprimento de onda
f: frequência
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Teste da chama Fogos de artifício
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MODELO ATÔMICO DE 
SOMMERFELD - 1916 

1- A primeira órbita é circular e as demais são elípticas;

2- Os elétrons estão localizados em subníveis eletrônicos: s, p, d, f. 

Principais conclusões de SOMMERFELD 

SOMMERFELD 
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1- Princípio da Incerteza de Heisenberg

é impossível determinar com precisão a

posição e a velocidade de um elétron

num mesmo instante.

PRINCÍPIOS

Heisenberg, Nobel de 

Física de 1932.

7

http://www.mundodoquimico.hpg.ig.com.br/incerteza de heisenberg.htm


2 - Princípio da Dualidade da matéria de

Louis de Broglie

►O elétron apresenta característica DUAL,

ou seja, comporta-se como matéria e energia,

sendo portanto, uma partícula-onda.

► A rota de um elétron é incerta e imprecisa.

Louis de Broglie, 

Nobel de Física de 

1929. 
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http://www.mundodoquimico.hpg.ig.com.br/dualidade.htm


Em 1926, Erwin Schrödinger formulou uma teoria chamada de "Teoria
da Mecânica Ondulatória" que determinou o conceito de "orbital”.

Orbital é a região do espaço ao redor do

núcleo onde existe a máxima

probabilidade de se encontrar o elétron.

Erwin Schrödinger
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MAX PLANCK – A ENERGIA É DESCONTÍNUA

CHADWICK – DESCOBRE OS NÊUTRONS

DICA: CANAL EDUCAÇÃO

A descoberta do nêutron em 1932 por James Chadwick

conduziu a um ”entendimento” do núcleo do átomo. Vale

ressaltar que doze anos antes Rutherford havia assinalado a
possível existência de “uma partícula nuclear de carga zero”
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1.Dê o nome do autor da primeira idéia de átomo, sem base em resultados
experimentais (sem base científica).

2. O modelo atômico proposto por ele é chamado de modelo da bola de
bilhar:

a) Demócrito e Leucipo; b) Dalton; c) Thomson; d) Rutherford.

3. O modelo atômico proposto por ele é chamado de modelo do pudim de
passas:

a) Demócrito e Leucipo; b) Dalton; c) Thomson; d) Rutherford.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

12


