
 
 

 

 

1 

Química 
 

Atomística: Modelo atômico, estrutura atômica, número de massa 

e massa atômica, átomos e íons, relação entre átomos  

 

Resumo 

 

Representação de um elemento químico( ZEA) 

Número de Massa (A) é a soma de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. 

A = p + n 

Número Atômico (Z) é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. 

Z = p 

Quando um átomo está em seu estado fundamental (eletricamente neutro), o seu número de prótons (cargas 

positivas) é igual ao seu número de elétrons (cargas negativas). 

p = e- 

Portanto, para um átomo, o número de prótons é também igual ao número de elétrons. 

Z = p = e– 

Íons 

Quando um átomo eletricamente neutro, ou seja, no estado fundamental perde ou recebe elétrons, ele se 

transforma em um ÍON. 

Quando perde elétrons → íon positivo → Cátion 

Quando ganha elétrons → íon negativo → Ânion 

Íons isoeletrônicos 

Exemplo: 11Na+ ; 12Mg+2, 8O- 2 ; 9F- ; 13Al+3 

Todos acima tem 10 elétrons em sua camada de valência! 

✓ Isótopos, isóbaros e isótonos 

Elementos Isótopos = possuem o mesmo de prótons. 

Elementos Isóbaros = possuem o mesma massa atômica. 

Elementos Isótonos = possuem o mesmo de nêutrons. 
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Exemplo: 

 

Evolução dos modelos atômicos - De Demócrito a Sommerfield, noções de incerteza e 

partícula onda 

O filósofo grego Leucipo e seu discípulo Demócrito imaginaram que a matéria não poderia ser infinitamente 

divisível,  a palavra “átomo”, a = negação e tomo = divisível. Se partida várias vezes, chegaria a uma partícula 

muito pequena, indivisível e impenetrável, e assim concluíram que toda matéria era constituída por pequenas 

partículas indivisíveis, os átomos. Essa teoria se manteve por longos anos.  Somente no século XIX, um novo 

modelo para explicar de que se constituía a matéria foi apresentado. 

 

O Modelo atômico de Dalton – 1803 

John Dalton (1766 – 1844), cientista britânico retomou a ideia do átomo como constituinte básico da matéria. 

Dalton considerou os átomos como partículas pequenas, indivisíveis e indestrutíveis. Seu modelo ficou 

conhecido como “Bola de Bilhar”. Esse modelo foi considerado por cerca de 100 anos, até que um novo 

modelo surgiu. 

 
Representação do modelo atômico de Dalton: A bola de bilhar 
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O Modelo atômico de Thomson – 1903 

O físico britânico Joseph John Thomson (1856 – 1940) concluiu, após um estudo com raios 

catódicos(emitidos de uma fonte de cátions), que o átomo não era apenas uma esfera indivisível como tinha 

dito Dalton. Em seu estudo, percebeu a existência de partículas carregadas negativamente, determinando sua 

relação entre a carga dessas partículas (que foram denominados inicialmente como corpúsculos) e a massa. 

Experimento de Thomson com raios catódicos: Para medir a razão entre a carga e a massa do elétron, um 

feixe de raios catódicos (elétrons) passa através de um campo elétrico e de um campo magnético. De modo 

que o campo elétrico provoca desvio em um sentido, enquanto o campo magnético desvia o feixe no sentido 

oposto.  

Posteriormente, deduziu a existência de uma carga positiva. Seu modelo consistia em uma esfera maciça 

carregada positivamente, na qual se encontram, incrustados, as cargas negativas, os elétrons. Seu modelo foi 

conhecido como pudim de passas. 

 

 

O Modelo atômico de Rutherford – 1911 

Após a descoberta da Radioatividade, em 1911, o físico da Nova Zelândia Ernest Rutherford (1871 – 1937) e 

seus colaboradores realizaram, dentre outras, uma experiência cujo objetivo era determinar as propriedades 

das partículas alfa e sua interação com a matéria. O experimento consistiu em bombardear uma finíssima 

lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por polônio radioativo em uma chapa fotográfica. Com o 

experimento, ele percebeu que algumas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio, enquanto outras 

eram desviadas e uma parte delas era ricocheteada. 
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O físico chegou à conclusão de que a maioria das partículas atravessou a lâmina sem desviar, pois o átomo 

é constituído em grande parte por espaço vazio. As outras partículas que sofreram desvio provavelmente 

foram repelidas pelo núcleo, devido à positividade de suas cargas. E, por fim, as que ricochetearam foram 

também repelidas pelo núcleo. 

 

Baseado nesta experiência, Rutherford elaborou um modelo que ficou conhecido como “Modelo planetário”, 

em que o átomo possuía um núcleo, onde estaria concentrada a maior parte da massa do átomo, e era envolto 

por elétrons girando em elipses (a eletrosfera, isto é, a maior parte de volume atômico). A principal falha no 

modelo de Rutherford foi não considerar que os elétrons, como partículas carregadas girando ao redor do 

núcleo, gradativamente perderiam energia e atingiriam o núcleo. O próximo modelo estava baseado nesta 

hipótese e em estudos da teoria quântica.  

 

 

O Modelo atômico de Bohr – 1913 

O físico dinamarquês, Neils Bohr (1885-1962) propôs um modelo que seria formado por um núcleo positivo 

com uma parte periférica, onde giravam os elétrons. Ainda semelhante ao modelo de Rutherford, a diferença 

entre estes era que para Bohr, os elétrons giravam, sem emitir ou absorver energia, em órbitas circulares, as 

quais ele denominou níveis de energia ou camadas. 
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Modelo atômico de Bohr: um núcleo positivo com uma parte periférica, onde os elétrons, sem emissão ou 

absorção de energia giravam em órbitas circulares (camadas ou níveis de energia). 

 

O Modelo atômico de  Sommerfeld – 1915 

O físico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, em 1915, estudando os espectros de emissão de 

átomos mais complexos que o hidrogênio, admitiu que em cada camada eletrônica (n) havia 1 órbita circular 

e (n-1) órbitas elípticas com diferentes características. Essas órbitas elípticas foram então chamadas de 

subníveis ou subcamadas e caracterizadas por l,onde l=0, l=1, l=2 e l=3 são respectivamente os subníveis s, p, 

d e f. Por exemplo, na 4ª camada há uma órbita circular e três elípticas. 
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Exercícios 

 

1. Dados os nuclídeos  aX b , cY 2c e c+2Z d , e sabe-se que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros e X e Z são 

isótonos. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, os números de nêutrons de Y e Z serão 

respectivamente iguais a:  

a) 21 e 19  

b) c e a  

c) 42 e 21  

d) 19 e 21  

e) 21 e 42 

 

 

2. Um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico, do qual 

se originou, tem número atômico e número de massa, respectivamente:  

a) 76 e 194  

b) 76 e 197  

c) 79 e 200  

d) 79 e 194  

e) 79 e 197 

 

 

3. 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 

 

 

4. Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa:  

a) A experiência constitui em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa.  

b) Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo 

positivo do metal.  

c) Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem 

densidade uniforme.  

d) Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo.  

e) Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. 
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5. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z: 

I. X é isóbaro de Y e o isótono de Z. 

II. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. 

III. O número de massa de Z é 138. 

O número atômico de X é:  

a) 53    

b) 54    

c) 55    

d) 56    

e) 57    

 

 

6. Um ânion trivalente tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo neutro cujo número atômico 

é 14. Sabendo-se que o íon possui 20 nêutrons, o número atômico e o número de massa do átomo que 

dá origem a esse íon são, respectivamente:  

a) 11 e 31  

b) 14 e 34  

c) 17 e 37  

d) 37 e 17  

e) 34 e 14 

 

 

7. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta, respectivamente, número 

atômico e número de massa iguais a:  

a) 17 e 17.  

b) 17 e 18.  

c) 18 e 17.  

d) 17 e 35.  

e) 35 e 17. 
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8. As afirmativas abaixo 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) Rutherford, Dalton, Bohr  

b) Rutherford, Bohr, Dalton  

c) Dalton, Rutherford, Bohr  

d) Dalton, Bohr, Rutherford 

 

 

9. Considere as afirmativas:  

I. O átomo é maciço e indivisível.  

II. O átomo é um grande vazio com um núcleo muito pequeno, denso e positivo no centro. 

I e II pertencem aos modelos atômicos propostos, respectivamente, por:  

a) Dalton e Thomson.  

b) Rutherford e Bohr.  

c) Dalton e Rutherford.  

d) Bohr e Thomson.  

e) Thomson e Rutherford. 

 

 

10. 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, Millikan, Dalton e Rutherford. 

c) Avogadro, Thomson, Bohr e Rutherford. 

d) Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Thomson. 

e) Rutherford, Dalton, Bohr e Avogadro. 
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Questão contxeto 

 

Fogos de artifício são utilizados em todo mundo durante festividades, porém, você sabe como funciona 

a química por trás desse artefato? 

Os Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com um material explosivo. 

Quando incendiados, emitem diferentes colorações.  

 

 

 

Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de 

menor energia. Qual o modelo atômico que melhor explica esse acontecimento? 
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Gabarito 

 

1. A  

X e Y são isótopos logo: a = c  

Y e Z são isóbaros logo: 2c = d ou 2a = d  

X e Z são isótonos logo: 40 – a = 2a – (a + 2) → a = 21  

Neste caso ficamos com: 

 

 

2. E  

O cátion trivalente perdeu 3 elétrons e ficou com 76 elétrons, logo o átomo neutro tinha 79 elétrons, com 

isso, o seu nº atômico Z = 79, como N = 118, neste caso temos: A = Z + N = 79 + 118 = 197 

 

3. B  

Com a descoberta do elétron, Thomson verificou a existência de partículas menores que o átomo, isto é, 

existem partículas subatômicas. Para Thomson, o átomo era uma esfera positiva com elétrons negativos 

incrustados, ou seja, não havia núcleo nem níveis de energia. 

 

4. C  

Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade 

uniforme. Afirmação falsa. De acordo com o experimento realizado por Rutherford obtiveram três 

resultados: a maioria das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro, algumas sofreram um desvio e 

muito poucas não atravessaram a lâmina de ouro. Se de fato o átomo tivesse densidade uniforme todas 

as partículas alfa não atravessariam a lâmina de ouro. 

 

5. C 

 

 

6. A  

Um íon de carga -3 ganhou 3 elétrons e ficou com 14 elétrons. Logo, o átomo neutro tinha 11 elétrons, ou 

seja, o seu número atômico (Z) é igual 11. Como este átomo possui 20 nêutrons, com isso temos: A = Z 

+ N = 11 + 20 = 31. 

 

7. D 

Número atômico indica o número de prótons (cargas positivas) existentes no núcleo do átomo, que para 

o átomo neutro é igual ao número de elétrons (cargas negativas) igual a 17. Número de massa indica a 

massa total de partículas existentes no núcleo, ou seja, soma do número de prótons mais nêutrons: 17 + 

18 =35 nêutrons. 
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8. A  

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

do metal exerceram. Rutherford.  

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

propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Dalton.  

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

 

9. C  

I. O átomo é maciço e indivisível → modelo atômico de Dalton  

II. O átomo é um grande vazio com um núcleo muito pequeno, denso e positivo no centro → modelo 

atômico de Rutherford 

 

10. A 

O Modelo atômico de Dalton – 1803 

O Modelo atômico de Thomson – 1903 

O Modelo atômico de Rutherford – 1911 

O Modelo atômico de Bohr – 1913 

 

 

 

Questão Contexto 
Isso é explicado por meio do modelo atômico de Rutherford-Böhr. Segundo este modelo atômico, em um 

átomo existem apenas algumas órbitas circulares onde os elétrons permanecem, sendo que cada uma tem 

seu respectivo número de energia. Quando um elétron permanece em sua determinada órbita, diz-se que está 

em seu estado fundamental. Se ele passar para uma órbita mais externa, com maior nível de energia, tal 

elétron se encontrará em seu estado excitado ou ativado. 

 

Porém, para que um elétron passe para um nível maior de energia ele precisa absorver um fóton (quantum de 

energia) de algum meio externo, como o calor do fogo, por exemplo. Nos fogos de artifício há um pavio que, 

ao ser acendido, inicia a combustão, fornecendo assim energia para os átomos de determinado elemento 

químico. Desse modo, o elétron “salta” de um nível de menor energia para um de nível superior. 

Entretanto, o estado fundamental é mais estável que o excitado, por isso, imediatamente este elétron retorna 

para a órbita anterior. Mas, para isso, ele precisa perder a energia que ganhou; e ele faz isso emitindo certa 

quantidade de energia radiante, sob forma de um fóton de comprimento de onda específico, relacionado com 

uma determinada cor. 

 


