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Lista de exercícios – Evolução dos modelos atômicos

01. Qual destes cientistas denominou a menor parte, 

indivisível, da matéria como “átomo”? 

a) Dalton. 

b) Rutherford. 

c) Demócrito. 

d) Thomson. 

02. Segundo Dalton, qual destas não era uma 

característica do átomo? 

a) Maciço. 

b) Indestrutível. 

c) Esférico. 

d) Divisível. 

03. “O modelo atômico de Thomson, conhecido 

como pudim de passas, descreve o átomo como 

sendo uma massa negativa incrustada de cargas 

positivas.” Esta afirmação está correta? Se não, 

corrija o que estiver errado. 

04. Abaixo, encontram-se as observações (coluna da 

esquerda) e conclusões (coluna da direita) feitas 

por Rutherford em seus experimentos com as 

partículas 𝛼. 

1. Muitas partículas 

atravessavam a 

folha de ouro 

sem se 

desviarem. 

 a. O núcleo do 

átomo é muito 

pequeno. 

2. Algumas 

partículas eram 

desviadas. 

 b. O átomo é 

constituído por 

grandes 

espaços vazios. 

3. Poucas 

partículas eram 

rebatidas. 

 c O núcleo possui 

carga positiva. 

Qual a melhor sequência para relacionar 

observações e conclusões? 

a) 1A – 2C – 3C. 

b) 1C – 2A – 3B. 

c) 1B – 2C – 3A. 

d) 1C – 2A – 3B. 

e) 1A – 2B – 3C. 

05. O modelo atômico de Rutherford faz a distinção 

de duas regiões no átomo. Quais são elas? 

06. Quais são as partículas subatômicas? 

07. “No modelo atômico de Rutherford-Bohr, a 

eletrosfera está dividida em níveis de energia e, 

para passar de um nível para o outro, o elétron 

deve absorver ou liberar uma determinada 

quantidade de energia, chamada quantum.” 

Esta afirmação está correta? Se não, corrija o que 

estiver errado. 

08. Qual dos modelos atômicos se utilizou dos 

experimentos dos raios catódicos e anôdicos 

para explicar a natureza elétrica da matéria? 

09. Associe o modelo atômico com seu respectivo 

idealizador. 

1. Dalton  a. Sistema planetário 

2. Thomson  b. Bola de bilhar 

3. Rutherford  c Pudim de passas 

A sequência correta é: 

a) 1A – 2C – 3C. 

b) 1C – 2A – 3B. 

c) 1B – 2C – 3A. 

d) 1C – 2A – 3B. 

e) 1A – 2B – 3C. 

10. Assinale a alternativa correta. 

a) O modelo de Dalton é conhecido como 

“pudim de passas”. 

b) De acordo com o modelo de Rutherford, no 

núcleo encontram-se nêutrons e elétrons e na 

eletrosfera, prótons. 

c) Os raios catódicos, utilizados por Thomson 

para elaborar sua teoria, possuem carga 

negativa. 

d) Os elétrons possuem carga negativa, os 

prótons possuem carga positiva e os nêutrons 

não possuem carga. 

e) De acordo com os modelos atômicos mais 

atuais, sabe-se que o átomo é indivisível. 
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GABARITO 

01. C 

02. D 

03. Não, o correto seria: O modelo atômico de 

Thomson, conhecido como pudim de passas, 

descreve o átomo como sendo uma massa 

positiva incrustada de cargas negativas. 

04. C 

05. O átomo está dividido em núcleo e eletrosfera. 

06. Próton, nêutron e elétron. 

07. Está correta. 

08. O de Thomson. 

09. C 

10. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


