


4. O átomo pode ser comparado ao sistema planetário, com o Sol
representando o núcleo, e os planetas, os elétrons:

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

5. Os espectros dos elementos constituíram o suporte experimental do
modelo atômico de:

a) Schrödinger; b) Bohr; c) Rutherford; d) De Broglie; e) Heisnberg

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO
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6- Em sua experiência, que levou ao modelo do átomo nucleado,
Rutherford bombardeou [1] com [2]. As lacunas [1] e [2] são
corretamente preenchidas, respectivamente, com:

a) uma lâmina delgada de ouro e raios catódicos;

b) uma barra de ouro e partículas α (alfa);

c) uma lâmina delgada de ouro e nêutrons;

d) uma lâmina delgada de ouro e partículas α (alfa);

e) uma espiral de prata e raios catódicos.
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07. Dalton, Rutherford e Bohr propuseram, em diferentes épocas, modelos

atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas abaixo:

modelo I: Núcleo atômico denso, com carga positiva. Elétrons em órbitas

circulares.

modelo II: Átomos maciços e indivisíveis.

modelo III: Núcleo atômico denso, com carga elétrica positiva. Elétrons em

órbitas circulares de energia quantizada.
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A associação modelo/cientista correta é:

a) I/Bohr , II/Dalton , III/Rutherford

b) I/Dalton , II/Bohr , III/Rutherford

c) I/Dalton , II/Rutherford , III/Bohr

d) I/Rutherford , II/Bohr , III/Dalton

e) I/Rutherford , II/Dalton , III/Bohr
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08. Há exatos 100 anos, J.J. Thomson determinou, pela primeira vez, a relação
entre a massa e a carga do elétron, 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
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prótons (partícula com carga elétrica positiva)

 nêutrons (partícula eletricamente neutra e de massa aproximadamente
à do próton)

 elétrons (partícula com carga elétrica negativa 1836 vezes menor que o
próton)



 conjunto de átomos que possuem o mesmo
número atômico (Z);

 possuem as mesmas característica, como:
Reatividade química
Tendência de perder ou ganhar elétrons.

Ao conjunto de átomos de MESMO NÚMERO ATÔMICO damos
o nome de ELEMENTO QUÍMICO
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