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RESUMO   
 

 

Evolução dos modelos atômicos 

A ideia de átomo na antiguidade não corresponde à mesma que se tem hoje. No século V a.C., o 

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

negação e tomo = divisível, ou seja, se partida variadas 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 

modelo surgiu. 

 
Representação do modelo atômico de Dalton: A bola de bilhar 

 

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 
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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 encontravam, incrustados, as cargas negativas. Se modelo foi 

conhecido como pudim  

de passas. 

 

 
Thomson e seu Modelo atômico: Esfera maciça carregada positivamente incrustada de cargas negativas, 

 

 

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. 

 

 
 

Experimento de Rutherford: Partículas alfa (emitidas por Polônio radioativo) bombardeando uma fina lâmina 

de ouro para uma chapa fotográfica (detector de partículas). 

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. 

 

 
Conclusões de Rutherford a respeito do desvia de algumas partículas. 

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). 
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Modelo planetário de Rutherford: o átomo com um núcleo, onde está concentrada a maior parte de sua 

massa, envolto por elétrons girando na eletrosfera. 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. 

 
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. 

 

 

 

Modelo dos orbitais atômicos 

 Princípio da dualidade partícula-onda (De Broglie) 

 Princípio da incerteza de Heisenberg  não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron, 
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num mesmo instante. 

 Orbital  região do espaço ao redor do núcleo onde é máxima a probabilidade de encontrar um elétron. 

 

 

Ele propôs este modelo através na teoria da relatividade de Einstein e da teoria quântica, assim podendo 

explicar detalhes dos espectros. Como ele complementou o que Bohr não conseguia explicar 

satisfatoriamente para átomos além dos hidrogenóides, o modelo ficou conhecido como Bohr-Sommerfeld. 

A energia do elétron seria determinada pela distância em que se encontrava do núcleo e pelo tipo de órbita 

que descreve. 

 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Analise a seguinte charge: 

 

 
 

As estudantes Eugênia e Lolita estão falando, respectivamente, sobre os modelos atômicos de  

a) Dalton e Thomson.    
b) Dalton e Rutherford-Bohr.    
c) Thomson e Rutherford-Bohr.    
d) Modelo Quântico e Thomson.    
e) Rutherford-Bohr e Modelo Quântico.    

  

2. No interior do tubo da lâmpada fluorescente existem átomos de argônio e átomos de mercúrio. 

Quando a lâmpada está em funcionamento, os átomos de Ar  ionizados chocam-se com os átomos de 

Hg.  A cada choque, o átomo de Hg  recebe determinada quantidade de energia que faz com que seus 

elétrons passem de um nível de energia para outro, afastando-se do núcleo. Ao retornar ao seu nível 

de origem, os elétrons do átomo de Hg  emitem grande quantidade de energia na forma de radiação 

ultravioleta. Esses raios não são visíveis, porém eles excitam os elétrons do átomo de P  presente na 

lateral do tubo, que absorvem energia e emitem luz visível para o ambiente.  
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O modelo atômico capaz de explicar o funcionamento da lâmpada fluorescente é  

a) Modelo de Dalton.    
b) Modelo de Thomson.    
c) Modelo de Rutherford.     
d) Modelo de Böhr.    
e) Modelo de Galileu 

 

3. Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo 

positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração 

no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador:  

a) Niels Borh    
b) J.J. Thomson    
c) John Dalton    
d) Werner Heisenberg    
e) Enerst Rutherford 

  

4. Para termos ideia sobre as dimensões atômicas em escala macroscópica podemos considerar que se 

o prédio central da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, fosse o núcleo do átomo de 

hidrogênio, a sua eletrosfera pode estar a aproximadamente 1000 km.  Dessa forma, o modelo atômico 

para matéria é uma imensidão de vácuo com altas forças de interação.  

Considerando-se a comparação apresentada no enunciado, a presença de eletrosfera é coerente com 

os modelos atômicos de   

a) Dalton e Bohr.     
b) Bohr e Sommerfeld.     
c) Thompson e Dalton.     
d) Rutherford e Thompson.    

e) Galileu e Dalton  

  

5. Um aluno recebeu, na sua página de rede social, uma foto mostrando fogos de artifícios. 

No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou 

com o professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava sendo 

trabalhado, conforme mostra a foto. 

 

 
 

Legenda das cores emitidas 

Na Ba Cu Sr Ti 

amarelo verde azul vermelho branco metálico 

  

 



 

 
Q

u
í.

 

O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de 

cores de alguns elementos indicados na figura é o de  

a) Rutherford-Bohr.    
b) Dalton.    
c) Proust.    
d) Rutherford.    
e) Thomson.    

   

6. As investigações realizadas pelos cientistas ao longo da história introduziram a concepção do átomo 

como uma estrutura divisível, levando à proposição de diferentes modelos que descrevem a estrutura 

atômica. 

O modelo que abordou essa ideia pela primeira vez foi o de  

a) Bohr.    
b) Dalton.    
c) Thomson.    
d) Rutherford.    

e) Lavoisier 

 

 

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1. 
parte do reator de seu peito, por um metal atóxico. Após interpretar informações deixadas por seu pai, 

Tony projeta um holograma do potencial substituto, cuja imagem se assemelha à figura abaixo. 

 

 
 

Essa imagem é uma representação do modelo de  

a) Rutherford.    
b) Thomson.    
c) Dalton.    
d) Bohr.    

e) Mendeleev 

   

2. 
-se de uma munição especial, 

fabricada com a adição de corantes fluorescentes, visíveis apenas sob luz ultravioleta. Ao se disparar a 

arma carregada com essa munição, são liberados os pigmentos no atirador, no alvo e em tudo o que 

atravessar, permitindo rastrear a trajetória do tiro. 
Adaptado de MOUTINHO, Sofia. À caça de evidências. Ciência Hoje, maio, 24-31, 2011. 

 

 

Qual dos modelos atômicos a seguir oferece melhores fundamentos para a escolha de um 

equipamento a ser utilizado na busca por evidências dos vestígios desse tipo de bala?  

a) Modelo de Dalton.    
b) Modelo de Thompson.    
c) Modelo de Rutherford-Bohr.    
d) Modelo de Dalton-Thompson.    
e) Modelo de Rutherford- Thompson.    
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3. 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) quantização dos níveis de energia dos elétrons.    
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.    

   

4. A eletricidade (do grego elétron

elétricas. Há dois tipos de cargas elétricas: positivas e negativas. As cargas de nomes iguais (mesmo 

sinal) se repelem e as de nomes distintos (sinais diferentes) se atraem. 

 

De acordo com a informação, assinale a alternativa correta.  

a) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Dalton.    
b) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Thomson.    
c) Os prótons possuem carga elétrica negativa.    
d) O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Rutherford.    
e) Os elétrons possuem carga elétrica positiva.    

   

5. 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.    

   

6. Muitas informações veiculadas na internet contêm erros científicos. Um exemplo disso pode ser 

verificado em determinado blog sobre o ensino de química cujo conteúdo é transcrito a seguir:  

 

Modelos Atômicos  

 

Os modelos atômicos são diferentes ideias, que surgiram durante o desenvolvimento da história da 

ciência, na tentativa de explicar a composição íntima da matéria. O primeiro modelo atômico da era 

moderna foi proposto por John Dalton, que considerava os átomos como esferas maciças e indivisíveis. 

A descoberta dos elétrons, partículas subatômicas de carga elétrica positiva, fez os cientistas provarem 

que o átomo era divisível, abrindo espaço para uma nova ideia, um modelo que ficou conhecido como 

pudim de passas, atribuído ao físico Ernest Rutherford. Esse modelo durou alguns anos, até que o 

cientista Niels Böhr propôs um modelo no qual os elétrons giravam ao redor de um núcleo com energia 

variável, ao percorrer uma órbita fixa. A partir desses elétrons, os átomos poderiam se unir para formar 

compostos em um fenômeno conhecido como ligação química, que ocorria em busca de aumentar a 

energia do sistema e com isso adquirir estabilidade.  

 

Quantos erros científicos são encontrados no texto?  

a) Um    
b) Dois    
c) Três    
d) Quatro    
e) Cinco    
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7. Com o passar do tempo, os modelos atômicos sofreram várias mudanças, pois novas ideias surgiam 

sobre o átomo. Considerando os modelos atômicos existentes, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Para Dalton, átomos iguais possuem massas iguais e átomos diferentes possuem massas diferentes, 

teoria aceita nos dias atuais.    

b) No modelo de Rutherford, temos no átomo duas regiões bem definidas: núcleo e eletrosfera, a 

qual é dividida em níveis e subníveis.    

c) O modelo atômico de Thomson chamava-

seriam as passas e os elétrons, o pudim.    

d) Para Sommerfeld, se um elétron está na camada L, este possui uma órbita circular e três órbitas 

elípticas.    

e) Para Bohr, quando um elétron recebe energia, este passa para uma camada mais afastada do 

núcleo; cessada a energia recebida, o elétron retorna a sua camada inicial, emitindo essa energia 

na forma de onda eletromagnética.    

   

8. Em 2013, comemorou-se o centenário da publicação de um trabalho que marcou época no 

desenvolvimento da teoria atômica. Intitulado Sobre a constituição de átomos e moléculas, o trabalho 

oferece uma descrição da estrutura atômica na qual os elétrons descrevem órbitas bem defi nidas e 

podem saltar de uma órbita a outra mediante a absorção ou emissão de radiação. _________, o autor 

desse trabalho, elaborou seu modelo atômico tomando as ideias de Rutherford como ponto de partida. 

Segundo Rutherford, o átomo contém um núcleo positivo muito pequeno, ao redor do qual se movem 

os elétrons. Assim surgiu a famosa imagem do átomo como _________, a qual substituiu a noção de 

_________ de que o átomo seria semelhante a _________. 

 

As expressões que completam corretamente o texto são, respectivamente:  

a) Bohr 

um sistema solar em miniatura 

b) Thomson 

um pudim de passas    

c) Bohr 

um pudim de passas 

d) Dalton 

uma bola de bilhar    

e) Thomson 

um sistema solar em miniatura 

f) Dalton 

um pudim de passas    

g) Thomson 

um pudim de passas 

h) Demócrito 

uma bola de bilhar    

i) De Broglie 

um sistema solar em miniatura 

j) Thomson 

uma bola de bilhar    

   

9. NÃO LUGAR  

 

Estou me olhando do futuro  

que não existe  

e considero o passado  

que me trespassou:  

 

Há uma névoa  

em torno desse núcleo  

que fui eu.  
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 Quem fui eu, ao ser?  

 Quem serei, não sendo?  

 

Tenho que estudar melhor  

o caso das partículas de elétron  

que estão sem ser  

e são sem estar. 

 

Que o núcleo existe  

é certo.  

Mas mal o posso tocar.  

não chega a ser bem uma casa  

mas nele é que me coube habitar.  

 
(Sísifo desce a montanha) 

 

 

A última estrofe do poema trata da existência do núcleo atômico, conceito que foi introduzido por   
a) Bohr.     
b) Rutherford.     
c) Thomson.     
d) Dalton.    
e) Galileu. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

A evolução dos modelos atômicos permitiu avanços científicos inimagináveis a sociedade. Foi partir 

desses modelos que que toda a evolução química se fundamentou, permitindo a quebra de paradigmas 

científicos que perduraram por muitas vezes centenas de anos. 

Com base no texto acima, coloque os 4 principais modelos atômicos em ordem cronológica, 

indicando uma característica marcante de cada.  
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GABARITO 
 

 

Exercícios de aula 

 

1. c 

No caso da Eugênia, o modelo atômico a qual se refere é o de Thomson que ficou conhecido como 

esfera positiva com cargas negativas incrustadas. 

Rutherford-

Bohr.   

 

2. d 

Segundo o modelo proposto, pelo cientista Niels Böhr, o elétron ao ganhar energia salta para um nível 

energético maior que o anterior e ao perder a energia que ganhou, ele retorna ao estado fundamental, 

emitindo essa energia em forma de fóton, com comprimento de onda específico de cada elemento.   

 

3. b 

Para Thomson, cada átomo seria formado por uma grande região positiva que concentraria a massa do 

átomo e por elétrons que neutralizariam essa carga positiva. Ou seja, teríamos uma esfera de carga 

elétrica positiva dentro da qual estariam dispersos os elétrons.   

 

4. b 

Para Thompson e Dalton o átomo não tinha eletrosfera. Somente a partir do modelo de Rutherford foi 

constatado que o átomo possuía um núcleo denso e pequeno e os elétrons ficariam girando ao redor 

desse núcleo na eletrosfera. 

Este modelo foi aperfeiçoado por Niels Bohr que afirmou que os elétrons giravam em níveis definidos de 

energia. 

Para Sommerfield a energia do elétron poderia ser determinada pela distância em que se encontrava do 

núcleo e pelo tipo de órbita que descreve.   

 

5. a 

Böhr intuiu que deveriam existir muitos comprimentos de onda diferentes, desde a luz visível até a 

invisível. Ele deduziu que estes comprimentos de onda poderiam ser quantizados, ou seja, um elétron 

dentro de um átomo não poderia ter qualquer quantidade de energia, mas sim quantidades específicas 

e que se um elétron caísse de um nível de energia quantizado (nível de energia constante) para outro 

ocorreria a liberação de energia na forma de luz num único comprimento de onda.   

 

6. c 

Thomson verificou que os raios catódicos podem ser desviados na presença de um campo elétrico. 
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Observe que na figura anterior o feixe de partículas que sai do polo negativo (cátodo) sofre um desvio 

acentuado em direção à placa positiva.  

Thomson concluiu com um experimento semelhante ao descrito na figura anterior que as partículas do 

raio catódico têm carga negativa. Essas partículas são chamadas de elétrons, e a ideia do átomo divisível 

foi provada.   

 

Exercícios de casa 

 

1. a 

Rutherford imaginou que o átomo seria composto por um núcleo positivo e muito pequeno, hoje se sabe 

que o tamanho do átomo varia de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o tamanho do seu núcleo. Ele 

também acreditava que os elétrons giravam ao redor do núcleo e neutralizavam a carga positiva do 

núcleo. 

Este modelo foi difundido no meio científico em 1911. Rutherford sugeriu que o átomo pareceria com o 

nosso sistema solar no qual o Sol seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons.   

 

2. c 

O modelo de Böhr oferece melhores fundamentos para a escolha de um equipamento a ser utilizado na 

busca por evidências dos vestígios. 

 

A partir das suas descobertas científicas, Niels Böhr propôs cinco postulados: 

1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações elétricas seguem 

a lei de Coulomb. 

2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. 

3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que ele está em 

uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário. 

4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para outra. 

5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo inteiro 

(quanta).   

 

3. a 

[A] Correta. Segundo Bohr, os elétrons ocupam níveis de energia, e possuem determinada quantidade 

de energia, ou seja, a energia é quantizada. 

[B] Incorreta. A indivisibilidade do átomo são as primeiras teorias a surgirem, até o modelo de Rutherford. 

[C] Incorreta. Trata-se do modelo de Dalton, esfera maciça, indestrutível e indivisível; 

[D] Incorreta. Modelo de Rutherford, onde os elétrons giravam ao redor do núcleo em órbitas circulares. 

[E] Incorreta. Átomo de Thomson, onde os elétrons estariam distribuídos uniformemente na superfície 

do átomo.   

 

4. a 

O modelo atômico elaborado por John Dalton propôs que a matéria seria formada por átomos cuja 

característica era da uma partícula maciça e indivisível. Isto significava que não seria possível atribuir 

qualquer tipo de comportamento elétrico associado à matéria. Essa associação entre matéria e cargas 

elétricas foi sugerida pela primeira vez no modelo de Thomson e, posteriormente, detalhada por 

Rutherford.    

 

5. a 

A ordem cronológica correta é a seguinte: 

 

Por volta de 1803, John Dalton, professor de ciências inglês e descobridor da alteração genética 

conhecida como Daltonismo, sugeriu que a maioria das observações químicas feitas no século XVIII 

poderiam ser explicadas a partir da ideia de que a matéria seria formada por átomos indivisíveis. Foi então 

que Dalton fez cinco importantes proposições: 
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1a.) Toda a matéria é formada por unidades fundamentais chamadas átomos. 

2a.) Os átomos são perpétuos e indivisíveis, não podem ser criados, nem destruídos. 

3a.) Os átomos de um determinado elemento químico são idênticos em todas as suas propriedades. 

Átomos de elementos químicos diferentes têm propriedades diferentes. 

4a.) Uma alteração química (ou reação química) é uma combinação, separação ou rearranjo de átomos. 

5a.) Os compostos químicos são constituídos de átomos de elementos químicos diferentes numa 

proporção fixa. 

 

Em 1897, Joseph John Thomson, que recebeu o prêmio Nobel em 1906 pelos seus trabalhos sobre o 

estudo dos elétrons, fez um experimento utilizando o tubo de descargas. 

Thomson acrescentou um par de placas metálicas ao arranjo original e verificou que os raios catódicos 

podem ser desviados na presença de um campo elétrico. 

Em 1898, J. J. Thomson começou a se intrigar com a seguinte questão: além dos elétrons o que mais 

existiria dentro de átomo? 

Se os elétrons podem ser retirados de um átomo deixando para trás um íon positivo e como este íon 

positivo foi formado a partir da retirada desse elétron, consequentemente o íon positivo teria uma massa 

maior do que a massa do elétron. 

Foi então que ele propôs um modelo para a estrutura atômica: Cada átomo seria formado por uma grande 

parte positiva que concentraria a massa do átomo e por elétrons que neutralizariam essa carga positiva. 

Ou seja, teríamos uma esfera de carga elétrica positiva dentro da qual estariam dispersos os elétrons. 

Em 1909, Ernest Rutherford, Hans Geiger e Ernest Marsden realizaram, no próprio laboratório do 

professor Ernest Rutherford, uma série de experiências que envolveram a interação de partículas alfa com 

diversos materiais como papel, mica e ouro. Eles perceberam que algumas partículas sofriam diversos 

tipos de desvio em suas trajetórias quando atravessavam as amostras, ou seja, as partículas sofriam 

espalhamento. 

Rutherford imaginou que o átomo seria composto por um núcleo positivo e muito pequeno, hoje se sabe 

que o tamanho do átomo varia de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o tamanho do seu núcleo. Ele 

também acreditava que os elétrons giravam ao redor do núcleo e neutralizavam a carga positiva do 

núcleo. Este modelo foi difundido no meio científico em 1911. 

Em 1913, o físico dinamarquês Niels Henrik David Böhr, começou a desvendar o dilema que a física clássica 

parecia não conseguir explicar, ou seja, por que o átomo era estável? 

Para Böhr cada átomo de um elemento químico tem disponível um conjunto de energias quantizadas 

(constantes) ou níveis de energia ocupados pelos seus elétrons. 

Na maior parte do tempo o átomo está no seu estado fundamental, ou seja, os elétrons estão ocupando 

os níveis de energia mais baixos. Quando o átomo absorve energia de uma descarga elétrica ou de uma 

  

 

6. d 

1. A descoberta dos elétrons, partículas subatômicas de carga elétrica positiva: os elétrons são partículas 

de carga negativa; 

2. Modelo que ficou conhecido como pudim de passas, atribuído ao físico Ernest Rutherford: o modelo 

 

3. Böhr propôs um modelo no qual os elétrons giravam ao redor de um núcleo com energia variável: no 

modelo de Böhr os elétrons giravam ao redor do núcleo com energia fixa em suas órbitas. 

4. A partir desses elétrons, os átomos poderiam se unir para formar compostos em um fenômeno 

conhecido como ligação química, que ocorria em busca de aumentar a energia do sistema e com isso 

adquirir estabilidade: as ligações químicas ocorrem para que os compostos diminuam sua energia e assim 

adquiram estabilidade.   

 

7. e 

[A] Incorreta. Os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais e os átomos de elementos diferentes 

têm massas diferentes, que não são aceitas nos dias atuais, devido à existência de isótopos, onde todos 

os átomos de um mesmo elemento não apresenta a mesma massa. 
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[B] Incorreta. A subdivisão da eletrosfera em subníveis foi sugerida por Sommerfield. 

elétrons estariam incrustados no pudim, representando as passas. 

[D] Incorreta. Para Sommerfield, para cada camada eletrônica (n)  haveria uma órbita circular e (n 1)  

órbitas elípticas com diferentes excentricidades. Assim para a camada L  (n 2),  tem-se 1 órbita circular 

e 1 órbita elíptica. 

[E] Correta. Em um de seus postulados Bohr afirma que quando um elétron absorve energia, ele salta 

para uma camada mais afastada no núcleo, ao cessar a energia, ele retorna a sua camada fundamental e 

emite essa energia em forma de luz.   

 

8. a 

Niels Bohr deu continuidade ao trabalho de Ernest Rutherford, elaborando um modelo sobre a 

constituição de átomos e moléculas. Ele propôs que cada elétron possui uma quantidade determinada 

de energia, ocupando órbitas definidas, podendo saltar de uma órbita para outra mediante absorção ou 

emissão de energia. 

O modelo proposto por Ernest Rutherford era semelhante ao sistema solar, ou seja, o átomo possui um 

núcleo central e positivo e os elétrons giram ao redor desse núcleo, à semelhança dos planetas ao redor 

do sol. 

O modelo criado por J. Thompson era semelhante a um pudim de passas, onde cargas negativas estariam 

incrustadas no átomo positivo.   

 

9. b 

Rutherford através de seu experimento com bombardeamento de partículas alfa em finas lâminas de 

ouro, conseguiu provar que a matéria é formada por núcleo onde ficam as partículas positivas e 

eletrosfera onde giram os elétrons.   

 

 

Questão Contexto  

 

Modelo de Dalton  Átomo indivisível, indestrutível.  

Modelo de Thomson  Descoberta do elétron. 

Modelo de Rutherford  descoberta que o átomo é um grande vazio, formado pelo núcleo e pela eletrosfera. 

Modelo de Bohr  Quantização da camadas e elétrons de um átomo. 


