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ROTEIRO:

Conteúdos:
- MODELOS ATÔMICOS (CONT.)

Objetivo da aula:
- Apresentar a importância dos MODELOS ATÔMICOS
e correlacioná-la com o cotidiano do aluno. 
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MODELOS ATÔMICOS

Prof. Jurandir
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MODELO ATÔMICO DE DALTON – “BOLA DE BILHAR”

MODELO ATÔMICO DE THOMSON – “PUDIM COM PASSAS”

MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD – “SISTEMA 
PLANETÁRIO”

DEMÓCRITO E LEUCIPO- IDEIAS FILOSÓFICAS

MODELOS ATÔMICOS 

NA AULA ANTERIOR
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MODELO ATÔMICO DE BOHR

NIELS BÖHR
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PRINCIPAIS POSTULADOS

1- Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares de 
modo a ter uma energia constante.(órbitas estacionárias).
2- Os elétrons estão situados em níveis ou camadas onde cada 

nível possui um valor determinado de energia. 

energia do elétron  aumenta à medida que ele se afasta do núcleo;
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3- Um elétron ao absorver energia fica excitado e salta para uma camada 
posterior, só que a tendência natural deste elétron é voltar para a sua 
camada de origem devolvendo toda a energia que recebeu em forma de 
luz radiante (luz visível).

Salto Quântico
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Fóton

LIBERA ENERGIA

v = . f 
v: velocidade
: comprimento de onda
f: frequência

=  v        
           f 

K    L   M    N   O   P   Q

) ) ) ) ) ) )Núcleo

Eletrosfera

ABSORVE ENERGIA
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APLICAÇÕES

TESTE DA CHAMA

FOGOS DE ARTIFÍCIOS
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LUMINOL

PULSEIRAS

APLICAÇÕES
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QUIMIOLUMINESCÊNCIA: Corresponde a toda reação química que produz luz. 
Ex: Luminol.

BIOLUMINESCÊNCIA: É o processo de emissão de luz visível por organismos vivos. 
Ex: vagalume.

FLUORESCÊNCIA: Emissão de luz logo após o material ter absorvido certa 
quantidade de energia luminosa; essa emissão é imediata e dura poucos segundos.

FOSFORESCÊNCIA: Emissão de luz logo após o material ter absorvido certa 
quantidade de energia luminosa; essa emissão é imediata e o material permanece 
brilhando por muitos segundos após o término da excitação.

DICA: CANAL EDUCAÇÃO
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MODELO ATÔMICO DE SOMMERFELD 

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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MODELO ATÔMICO ATUAL OU MODELO 
PROBABILÍSTICO PARA O ELÉTRON 

1- PRINCÍPIO DA INCERTEZA DE HEISENBERG

É impossível determinar, simultaneamente a posição e 
a velocidade de um elétron num mesmo instante, o 
máximo que podemos prever é a probabilidade de 
encontrá-lo

PRINCÍPIOS Heisenberg, Nobel 
de Física de 1932. 
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http://www.mundodoquimico.hpg.ig.com.br/incerteza%20de%20heisenberg.htm


2-Princípio da Dualidade da matéria de 
Louis de Broglie

Louis de Broglie, 
Nobel de Física de 
1929. 

►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
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http://www.mundodoquimico.hpg.ig.com.br/dualidade.htm
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Em 1926, Erwin Schrödinger formulou uma teoria chamada 
de "Teoria da Mecânica Ondulatória" que determinou o 
conceito de "orbital”.    

3-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
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ATIVIDADE

01. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos 
misturados com um material explosivo. Quando incendiados, 
emitem diferentes colorações. Por exemplo: sais de sódio emitem 
cor amarela, de bário, cor verde e de cobre, cor azul. Essas cores 
são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos 
retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais 
adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de: 
a) Rutherford. 
b) Bohr. 
c) Thomson. 
d) Dalton. 
e) Millikan.
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02.  A teoria de Bohr introduziu uma série de inovações no modelo atômico. 
Dentre elas destacam-se:
(  I ) A energia não é emitida de forma contínua, mas em blocos, denominados 
quantum.
(  II ) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em número limitado de órbitas 
bem definidas, que são chamadas órbitas estacionárias.
(  III ) No núcleo dos átomos, além de prótons, que são positivos, existem 
partículas sem cargas elétricas, denominadas nêutrons.
(  IV ) Ao saltar de uma órbita estacionária, o elétron emite ou absorve um 
quantum de energia.
( V  ) Os elétrons têm, simultaneamente, caráter corpuscular e de onda.  

Das alternativas, estão corretas apenas:
a) I, II, III b) II, III, IV c) I, III, V
d) III, IV       e) II, IV

MAX PLANCK

BOHR

BOHR

CHADWICK

LOUIS DE BROGLIE
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03. Quando se salpica um pouco de cloreto de sódio ou bórax diretamente nas 
chamas de uma lareira, obtêm-se chamas coloridas. Isso acontece porque nos 
átomos dessas substâncias os elétrons excitados:
a) absorvem energia sob forma de luz, neutralizando a carga nuclear e ficando 
eletricamente neutros.
b) retornam a níveis energéticos inferiores, devolvendo energia absorvida sob 
forma de luz.
c) recebem um quantum de energia e distribuem-se ao redor do núcleo em 
órbitas mais internas.
d) emitem energia sob forma de luz e são promovidos para órbitas mais externas.
e) saltam para níveis energéticos superiores, superando a carga 
nuclear e originando um ânion.

LETRA: B
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04. (C5H18) Os luminosos de neon são muito usados na publicidade,  sendo que uma 
das aplicações se dá na iluminação de letreiros. O funcionamento dos neons é 
semelhante ao das lâmpadas fluorescentes, nas quais os elétrons presentes são 
excitados até que retornem à órbita original. Se o abastecimento for interrompido, ou 
seja, quando os elétrons retornarem à estabilidade, cessará a emissão de energia. Os 
letreiros luminosos produzem a luminosidade por meio das seguintes equações e 
podem emitir várias cores, dependendo da pressão do gás e de sua composição.
Neônio (Ne) + Gás carbônico (CO2) → luz violeta 
Neônio (Ne) + Mercúrio (Hg) → luz azul 
Neônio (Ne) puro → luz vermelha
Portanto, nos letreiros luminosos, a luz é emitida pelo processo classificado como
a) fosforescência.
b) incandescência.
c) bioluminescência.
d) triboluminescência.
e) quimioluminescência.

21



05. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que 
brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a 
substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns 
elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia 
luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, 
esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia 
luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser 
explicada considerando o modelo atômico proposto por: 
a) Dalton. 
b) Thomson. 
c) Lavoisier. 
d) Rutherford. 
e) Bohr.
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06. Historicamente, a teoria atômica recebeu várias 
contribuições de cientistas. Assinale a opção que apresenta, 
na ordem cronológica CORRETA, os nomes de cientistas que 
são apontados como autores de modelos atômicos.
a) Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
b) Thomson, Bohr, Dalton e Rutherford.
c) Sommerfeld, Thomson, Bohr e Rutherford.
d) Dalton, Rutherford, Bohr e Thomson.
e) Rutherford, Dalton, Bohr e Thomson.

LETRA: A
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07. O modelo atômico de Rutherford NÃO inclui 
especificamente: 
a) nêutrons. 
b) núcleo. 
c) próton. 
d) elétron.

O modelo de RUTHERFORD não inclui nêutrons. 
Os nêutrons só foram descobertos mais tarde 
pelo físico CHADWICK.
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08. O modelo probabilístico utilizado para o problema 
velocidade-posição do elétron é uma consequência do 
princípio de: 
a) Bohr 
b) Dalton 
c) De Broglie 
d) Heisenberg 
e) Pauling

HEISENBERG formulou o PRINCÍPIO DA INCERTEZA, o 
qual diz que não podemos determinar com precisão e 
simultaneamente a posição e o momento de uma 
partícula.
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09. Os nomes abaixo estão qual NÃO está 
relacionado diretamente com o modelo atômico 
atual? 
a) De Broglie 
b) Thomson 
c) Heisenberg 
d) Schrödinger
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10. Os modelos atômicos são elaborados no intuito de explicar a 
constituição da matéria e têm evoluído ao longo do desenvolvimento 
da ciência, desde o modelo filosófico dos gregos, passando pelos 
modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, até o modelo atual. 
O modelo mais recente caracteriza-se pela
a) Conceituação de orbital.
b) indivisibilidade do átomo em partículas menores.
c) forma esférica de tamanho microscópico.
d) distribuição dos elétrons em órbitas circulares em torno do núcleo.
e) distribuição dos elétrons de maneira uniforme na superfície do 
átomo
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