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Lista de Exercícios – Modelos Atômicos 

 

01 - (UNIFOR CE)    
A charge abaixo apresenta o pensamento filosófico usado na inspiração para a ideia de 
átomo. Observe-a atentamente, reflita e assinale a alternativa que corresponde ao conceito 
mais próximo de átomo que a charge ilustra. 

 

 
 
a) a charge ilustra a ideia de que os átomos são arredondados. 
b) a charge ilustra a ideia de que a matéria é formada por partículas divisíveis. 
c) a charge ilustra a ideia de que a matéria é formada por partículas indivisíveis. 
d) a charge ilustra a ideia de que átomos não existem. 
e) a charge ilustra que é fácil quebrar o átomo usando o mesmo princípio dos quadros 

apresentados. 
 
02 - (UDESC SC)    
Os fundamentos da estrutura da matéria e da atomística baseados em resultados 
experimentais tiveram sua origem com John Dalton, no início do século XIX. Desde então, 
no transcorrer de aproximadamente 100 anos, outros cientistas, tais como J. J. Thomson, 
E. Rutherford e N. Bohr, deram contribuições marcantes de como possivelmente o átomo 
estaria estruturado. Com base nas ideias propostas por esses cientistas, marque (V) para 
verdadeira e (F) para falsa. 

 
(   ) Rutherford foi o primeiro cientista a propor a ideia de que os átomos eram, na verdade, 

grandes espaços vazios constituídos por um centro pequeno, positivo e denso com elétrons 
girando ao seu redor. 
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(   ) Thomson utilizou uma analogia inusitada ao comparar um átomo com um “pudim de 
passas”, em que estas seriam prótons incrustados em uma massa uniforme de elétrons 
dando origem à atual eletrosfera. 

(   ) Dalton comparou os átomos a esferas maciças, perfeitas e indivisíveis, tais como “bolas de 
bilhar”. A partir deste estudo surgiu o termo “átomo” que significa “sem partes” ou 
“indivisível”. 

(   ) O modelo atômico de Bohr foi o primeiro a envolver conceitos de mecânica quântica, em 
que a eletrosfera possuía apenas algumas regiões acessíveis denominadas níveis de energia, 
sendo ao elétron proibido a movimentação entre estas regiões. 

(   ) Rutherford utilizou em seu famoso experimento uma fonte radioativa que emitia descargas 
elétricas em uma fina folha de ouro, além de um anteparo para detectar a direção tomada 
pelos elétrons. 

 
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo. 

 
a) F – V – V – V – F 
b) V – V – F – V – F 
c) F – V – V – F – V 
d) V – F – F – F – F 
e) V – F – F – F – V 

 
03 - (UEG GO)    
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.  

 
04 - (UDESC SC)    
Há 130 anos nascia, em Copenhague, o cientista dinamarquês Niels Henrick Davis Bohr 
cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da 
física quântica. A respeito do modelo atômico de Bohr, assinale a alternativa correta. 

 
a) Os átomos são, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por duas regiões distintas: 

uma com núcleo pequeno, positivo e denso e outra com elétrons se movimentando ao 
redor do núcleo. 

b) Os elétrons que circundam o núcleo atômico possuem energia quantizada, podendo 
assumir quaisquer valores. 

c) É considerado o modelo atômico vigente e o mais aceito pela comunidade científica. 
d) Os saltos quânticos decorrentes da interação fóton-núcleo são previstos nesta teoria, 

explicando a emissão de cores quando certos íons metálicos são postos em uma chama 
(excitação térmica). 

e) Os átomos são estruturas compostas por um núcleo pequeno e carregado positivamente, 
cercado por elétrons girando em órbitas circulares. 
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05 - (PUC MG)    
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 

 
06 - (PUC RS)    
Analise o texto a seguir. 

 
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 definidas 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 
Thomson 
um pudim de passas 

b) Bohr 
um pudim de passas 
Dalton 
uma bola de bilhar 

c) Thomson 
um sistema solar em miniatura 
Dalton 
um pudim de passas 

d) Thomson 
um pudim de passas 
Demócrito 
uma bola de bilhar 

e) De Broglie 
um sistema solar em miniatura 
Thomson 
uma bola de bilhar 
 
07 - (Fac. de Ciências da Saúde de Barretos SP)  
O modelo atômico que considera como elemento químico o conjunto de partículas 
maciças, indestrutíveis, de mesma massa e sem a presença de cargas elétricas é o de 
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a) Dalton. 
b) Rutherford. 
c) Demócrito. 
d) Bohr. 
e) Thomson. 

 
08 - (UFT TO)    
De posse do conhecimento das teorias atômicas, desenvolvidas por Dalton, Thomson e 
Rutherford, marque a alternativa INCORRETA. 

 
a) De acordo com Dalton, os átomos são as menores partículas de um elemento e são os 

componentes básicos da matéria. 
b) Segundo Dalton, ao participarem de reações químicas, os átomos se alteram para formar 

novas substancias. 
c) Thomson, ao descobrir os elétrons, propôs que estas partículas negativas estariam dispersas 

no átomo positivo, como “passas em um pudim”. 
d) Rutherford descobriu que os átomos continham partículas positivas, o que derrubou a 

teoria de Thomson sobre a estrutura atômica. 
e) Rutherford propôs uma estrutura planetária para o átomo, com a carga positiva no núcleo e 

as cargas negativas orbitando ao seu redor. 
 
09 - (UFRGS RS)    
Glow sticks são tubos plásticos luminosos, utilizados como pulseiras em festas e que 
exemplificam o fenômeno da quimioluminescência. Eles contêm uma mistura que inclui 
difenil-oxalato e um corante. Dentro do tubo, encontra-se um tubo de vidro menor que 
contém peróxido de hidrogênio. Quando o tubo exterior é dobrado, o tubo interior 
quebra-se e libera o peróxido de hidrogênio. Este reage com o difenil-oxalato, formando 
fenol e um peróxido cíclico, o qual reage com o corante e forma dióxido de carbono. No 
decorrer do processo, elétrons das moléculas do corante são promovidos a estados 
eletrônicos excitados.  

 
A produção de luz nessa reação quimioluminescente ocorre devido 

 
a) à emissão do CO2. 
b) à oxidação do peróxido de hidrogênio. 
c) à adição desses elétrons excitados aos átomos de oxigênio do peróxido. 
d) ao retorno dos elétrons excitados para um nível inferior de energia onde a estabilidade é 

maior. 
e) à liberação das moléculas do corante para o interior do tubo. 

 
10 - (ENEM)    

Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem 
de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e 
íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, 
causando danos celulares. 

HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 
 

A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um 
 
a) elétron e, por possuir massa relativa desprezível, tem elevada energia cinética translacional. 
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b) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações 
nucleares. 

c) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de 
penetração. 

d) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais 
livres. 

e) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade 
química. 
 
11 - (UECE)    
A primitiva ideia da existência do átomo é atribuída a Demócrito e Leucipo, mas a primeira 
teoria atômica é atribuída a Epicuro (341-271 a.C.), conforme registros na obra de Titus 
Lucretius Carus (99-55 a.C.), no livro De Rerum Natura. Durante muitos séculos a teoria 
atômica permaneceu latente e só foi resgatada em pleno século XIX, com o modelo 
atômico conhecido como "bola de bilhar" atribuído a 

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

 
12 - (PUC RS)    
Ao se deixar cair sal de cozinha na chama do fogão, observa-se que a chama fica amarelada. 
Se os sais são outros, as cores variam. Sais de cobre, por exemplo, deixam a chama 
esverdeada; e sais de potássio deixam a chama violeta. Isso também ocorre nos fogos de 
artifício. Esse fenômeno pode ser explicado pelas ideias de 

 
a) Dalton, que refere que os átomos, por serem esféricos, emitem radiações com energias 

luminosas diferentes, produzindo cores distintas. 
b) Rutherford, que refere que os átomos são semelhantes ao modelo planetário, emitindo 

energia na forma de luz com diferentes cores, como fazem os planetas. 
c) Sommerfeld, que afirma que as órbitas dos elétrons não são necessariamente circulares, 

emitindo radiações com cores diferentes, dependendo da forma de sua órbita. 
d) Einstein, que afirma que os elétrons mudam de massa em função da velocidade, o que 

interfere na cor que emitem. 
e) Bohr, que refere que os elétrons, ao retornarem para órbitas mais internas, emitem 

radiações na faixa do espectro eletromagnético, podendo se manifestar na forma de luz 
colorida. 
 
13 - (UDESC SC)    
O experimento realizado por Ernest Rutherford, em que uma fina placa de ouro foi 
bombardeada com um feixe de partículas  , permitiu a suposição de um modelo de átomo 
com um núcleo pouco volumoso, de carga positiva, rodeado por uma região volumosa 
formada por elétrons, com carga negativa. 

 
A construção deste modelo deve-se ao fato de: 

 
a) muitas partículas   não terem sofrido desvio (região da eletrosfera) e poucas delas terem 

desviado ou retrocedido (região do núcleo). 
b) muitas partículas   terem retrocedido ao colidir diretamente com o núcleo atômico. 
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c) ter havido desvio das partículas   que se colidiram com a região da eletrosfera do átomo 
de Au. 

d) as partículas   terem sofrido atração pelos elétrons que possuem carga negativa. 
e) não ter sido observado o desvio das partículas  , devido ao fato do átomo ser maciço. 

 
14 - (PUC GO)    
     lá fora e no alto 
o céu fazia 
     todas as estrelas que podia 
 
     na cozinha 
debaixo da lâmpada 
     minha mãe escolhia 
feijão e arroz 
     andrômeda para cá 
altair para lá 
     sirius para cá 
estrela dalva para lá 

(LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. 12. reimpr. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 255.) 

 
O texto faz menção a lâmpada. Certos materiais, como o ferro, por exemplo, quando 

muito quentes, emitem luz. Chamamos esse fenômeno de incandescência. É assim que 
funciona o lampião e foi esse o princípio que Thomas Edison seguiu para confeccionar a 
primeira lâmpada elétrica que deu certo. Ao passo que os lampiões queimam gás ou 
querosene, as lâmpadas elétricas acendem graças à eletricidade. A energia passa por um 
filamento que, aquecido a temperaturas muito altas – a partir de 2.200 ºC –, produz luz 
visível. Essa luz ocorre quando elétrons desse material, situados em camadas de menor 
energia recebem um fóton de energia suficiente para que fiquem em estado excitado e 
transitem para a camada de maior energia. Na ausência dessa energia, o elétron volta ao 
estado inicial e retorna à camada de menor energia. Esse fenômeno é conhecido como 
transição eletrônica. O modelo para a existência de camadas eletrônicas nos átomos é 
atribuído a? Assinale a resposta correta: 

 
a) John Dalton. 
b) Kelvin-Thomson. 
c) Rutheford. 
d) Bohr. 

 
15 - (PUC GO)    
Minha desgraça 
 
Minha desgraça, não, não é ser poeta, 
Nem na terra de amor não ter um eco, 
E meu anjo de Deus, o meu planeta, 
Tratar-me como trata-se um boneco... 
 
Não é andar de cotovelos rotos, 
Ter duro como pedra o travesseiro... 
Eu sei... O mundo é um lodaçal perdido 
Cujo sol (quem m’o dera!) é o dinheiro... 
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Minha desgraça, ó cândida donzela, 
O que faz que o meu peito assim blasfema, 
É ter para escrever todo um poema 
E não ter um vintém para uma vela. 

(AZEVEDO, Álvares de. Melhores poemas.  
6. ed. 1. reimpr. São Paulo: Global, 2008. p. 83.) 

 
No terceiro verso da primeira estrofe do texto, temos a palavra “planeta”. O planeta 

Terra e tudo que ele contém, é constituído de átomos. Segundo Demócrito (460-370 a.C.), 
o átomo é a menor partícula em que a matéria pode ser dividida. Até os nossos dias, esse 
conceito tem evoluído significativamente. Sobre a estrutura atômica, marque a alternativa 
correta: 

 
a) O modelo atômico de Thomson foi o primeiro a considerar a existência de partículas 

subatômicas, explicando assim o aparecimento dos raios catódicos, formados por elétrons. 
b) As partículas subatômicas foram descobertas cronologicamente na seguinte ordem: 

prótons, nêutrons e elétrons. 
c) O modelo atômico de Thomson se diferencia do de Bohr por não apresentar órbitas 

estacionárias para os elétrons. 
d) Todos os átomos isóbaros são isótonos. 

 
16 - (UCB DF)    
A química e a física sofreram transformações estruturais com o advento de descobertas 
ocorridas principalmente no final do século 19 e início do século 20. Essas descobertas, tais 
como a pesquisa a respeito da radioatividade e do espectro luminoso, promoveram um 
novo entendimento do mundo microscópico, especialmente aquele relacionado à estrutura 
atômica. Para a química, isso foi essencial, uma vez que o fenômeno de maior interesse 
para essa ciência é a reação química, que ocorre pelo rearranjo de átomos, por meio de um 
intrincada inter-relação eletrônica. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. 

 
a) O modelo atômico de Rutherford-Bohr explicava, por exemplo, o espectro da luz emitido 

pela excitação do hidrogênio, em que cada frequência captada era decorrente de uma 
relaxação de um elétron de uma órbita mais energética para uma menos energética. 

b) Segundo Thomson, os elétrons eram corpúsculos de carga negativa que orbitavam um 
núcleo positivamente carregado. 

c) O que define o fato de um átomo ser de determinado elemento químico é o número de 
elétrons na respectiva eletrosfera. 

d) As reações químicas são fenômenos essencialmente eletrônicos, isto é, ocorrem com a 
troca ou o compartilhamento de elétrons entre substâncias. Essa troca ou 
compartilhamento de elétrons acontece naturalmente, de modo que todos os átomos, de 
todos os elementos químicos, tenham uma configuração eletrônica de gases nobres. 

e) Todos os elementos que têm configurações eletrônicas terminadas de forma semelhante 
pertencem à mesma família na tabela periódica. 
 
17 - (IFSC)    
"Se, em algum cataclisma, todo o conhecimento científico for destruído e só uma frase 
puder ser passada para a próxima geração, qual seria a afirmação que conteria maior 
quantidade de informação na menor quantidade de palavras? Eu acredito que seria a 
hipótese atômica de que todas as coisas são feitas de átomos..." 
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Richard Feynman (1918-1988) em The Feynman Lectures on Physics 
(Disponível em: http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/.  

Acesso em: 3 ago. 2015) 
 

Considerando a afirmação acima e a importância da teoria atômica para o desenvolvimento 
da ciência, assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) O átomo é formado por partículas ainda menores de cargas negativas (os ânions) e de 

cargas positivas (os cátions).  
b) O modelo atômico atual prevê que os átomos são indivisíveis. 
c) A substância cloreto de sódio é uma molécula formada por quatro átomos. 
d) O átomo de carbono pesa 20 vezes mais que o átomo de hidrogênio. 
e) Os átomos não são todos iguais e apresentam massas diferentes. 

 
18 - (UECE)    
Na visão de Sommerfeld, o átomo é 

 
a) uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível. 
b) uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados. 
c) constituído por camadas eletrônicas contendo órbita circular e órbitas elípticas. 
d) constituído por núcleo e eletrosfera, em que todos os elétrons estão em órbitas circulares. 

 
19 - (UDESC SC)    
Considerando os modelos atômicos mais relevantes, dentro de uma perspectiva histórica e 
científica, assinale a alternativa correta. 

 
a) Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível (Dalton). O modelo 

que o sucedeu foi de Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma massa 
carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. 

b) No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente e 
uma eletrosfera. O modelo seguinte foi o de Bohr que introduziu a ideia de que os elétrons 
ocupam orbitais com energias definidas, este modelo se assemelha ao modelo do sistema 
solar. 

c) No modelo atômico de Dalton, o átomo era tido como indivisível. O modelo sucessor foi 
o de Rutherford, no qual o átomo era constituído de um núcleo carregado negativamente e 
uma eletrosfera. 

d) O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado por uma massa carregada 
positivamente com os elétrons distribuídos nela. O modelo seguinte foi o de Rutherford, 
no qual o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera. 

e) No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais com energias definidas, este 
modelo se assemelha ao do sistema solar. O modelo que o sucedeu foi o de Thomson, que 
propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons 
distribuídos nela. 
 
20 - (UEFS BA)    
Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências 
experimentais, a exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos 
com tubo de raios catódicos e o de Rutherford, que, ao fazer incidir partículas alfa,  , 
sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina, 
algumas desviavam e poucas eram refletidas. 
A partir das considerações do texto, é correto destacar: 
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a) As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, 

segundo Thomson. 
b) O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam 

diferentes níveis de energia. 
c) O núcleo do átomo é denso e positivo com um tamanho muito menor do que o do seu 

raio atômico, de acordo com Rutherford. 
d) As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga elétrica 

positiva nos átomos dos gases analisados. 
e) O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e 

negativas constituintes dos átomos têm massas iguais. 
 
21 - (UEA AM)    
A proporção entre os volumes do núcleo e da eletrosfera do átomo foi estimada por 

 
a) Rutherford, com base na incidência de partículas alfa em lâminas metálicas. 
b) Rutherford, com base em seus estudos sobre raios catódicos. 
c) Thomson, em seus experimentos com ampolas contendo gás rarefeito. 
d) Dalton, em seus estudos sobre proporções de reagentes em transformações químicas. 
e) Dalton, em seus estudos sobre os gases componentes do ar. 

 
22 - (UECE)    

A alquimia ‒ mistura de arte, ciência e magia precursora da química – elencou como 
objetivos a busca do elixir da longa vida e da pedra filosofal que permitiria a transformação 
de metais comuns em ouro. Inobstante o insucesso de suas pesquisas naquele campo 
restrito, a alquimia deixou um grande legado para a ciência química. Assinale a opção que 
corresponde a contribuições efetivas da alquimia.  

 
a) O conceito de átomo e muitas informações que embasaram a teoria atômica moderna.  
b) A descoberta de muitas substâncias, a invenção de equipamentos e os trabalhos na área de 

metalurgia.  
c) Subsídios que conduziram as pesquisas sobre a transmutação dos metais.  
d) Contribuições para o estabelecimento das leis das combinações químicas.  

 
23 - (UECE)    
A teoria atômica moderna foi construída através da contribuição de físicos e químicos que, 
a partir das ideias de Johann Dalton, propuseram modelos atômicos e estabeleceram alguns 
postulados. Observe com atenção as colunas abaixo e estabeleça a correspondência entre o 
cientista e sua contribuição para a construção da teoria atômica vigente. 

 
Cientista 

I. Bohr 
II. Moseley 
III. Pauli 
IV. Stoney 
V. Milikan 
 

Contribuição 
1. Descobriu o elétron. 
2. Propôs que a energia do elétron no átomo era quantizada. 
3. Descobriu a carga e a massa do elétron. 
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4. Descobriu a carga do núcleo do átomo. 
5. Propôs a ideia de que dois ou mais elétrons de um mesmo átomo não podem ter os quatro 

números quânticos iguais. 
6. Estabeleceu a regra da máxima multiplicidade. 
 

A correspondência correta entre as colunas é: 
 
a) I – 2; II – 3; III – 4; IV – 5; V – 6. 
b) I – 3; II – 4; III – 6; IV – 2; V – 5. 
c) I – 2; II – 4; III – 5; IV – 1; V – 3. 
d) I – 4; II – 5; III – 6; IV – 3; V – 1. 

 
24 - (PUC GO)    
de repente 
me lembro do verde 
da cor verde 
a mais verde que existe 
a cor mais alegre 
a cor mais triste 
o verde que vestes 
o verde que vestiste 
o dia em que eu te vi 
o dia em que me viste 
 
de repente 
vendi meus filhos 
a uma família americana 
eles têm carro 
eles têm grana 
eles têm casa 
a grama é bacana 
só assim eles podem voltar 
e pegar um sol em copacabana 

(LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. 12. reimpr. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 100.) 

 
O texto faz referência à cor verde. Todas as cores estão contidas no espectro visível, que 

é apenas uma pequena faixa no espectro eletromagnético. As lâmpadas de neon podem 
emitir diversas cores, dependendo do gás ou da mistura gasosa do interior do bulbo de 
vidro. Por exemplo, a cor verde pode ser obtida pela mistura de 95% de neônio, 2,5% de 
criptônio e 2,5% de argônio. Dependendo desse(s) gás(gases), a decomposição da luz 
resultante dessas lâmpadas por um prisma criará um espectro descontínuo. Sobre as 
lâmpadas de neon, assinale a alternativa correta: 

 
a) A quantidade de cores desse espectro descontínuo é proporcional à diferença de potencial a 

que a lâmpada é submetida. 
b) Cada linha de cor desse espectro descontínuo é resultado do retorno de um elétron do seu 

estado excitado para o estado fundamental. 
c) A cor irradiada por uma lâmpada pode ser usada para identificar lâmpadas com o(s) 

mesmo(s) gás(gases). 
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d) Cada cor do espectro descontínuo está associada a um comprimento de onda )( , que é 

diretamente proporcional à sua frequência (f), em que 1cf  . 
 
25 - (UNIFOR CE)    
Um dos postulados de Bohr diz que em cada órbita permitida, o elétron tem uma energia 
constante e bem definida. Em um outro ele afirma que quando um elétron muda de órbita 
o átomo emite ou absorve um “quantum” de energia luminosa. O “quantum” é um pacote 
de energia. De acordo com a Teoria de Bohr, qual das seguintes transições no átomo de 
hidrogênio dará origem ao fóton menos energético? 
E1 = –2,18 10–18 J 

 
a) n = 5 para n = 3 
b) n = 6 para n = 1 
c) n = 4 para n = 3 
d) n = 6 para n = 5 
e) n = 5 para n = 4 

 
26 - (UEM PR)    
Em relação aos modelos atômicos, assinale o que for correto. 

 
01. O modelo atômico de Rutherford esclarece de modo satisfatório os resultados encontrados 

no experimento de dispersão de partículas alfa, mas não consegue explicar os espectros 
atômicos. 

02. Para explicar espectros atômicos, o modelo atômico de Bohr considera que a energia dos 
elétrons deve ser quantizada. 

04. No modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron movimenta-se ao redor 
do núcleo em trajetória hiperbólica. 

08. Diferentemente do modelo atômico de Thomson, nos modelos propostos por Rutherford 
e por Bohr os átomos não são considerados maciços. 

16. As cores observadas em explosões de fogos de artifício estão relacionadas com energias 
liberadas por elétrons que, ao retornarem aos níveis de menor energia, emitem luz colorida. 
 
27 - (UEPG PR)    
Baseando-se em seus conhecimentos sobre a teoria atômica de Bohr, identifique, entre as 
alternativas apresentadas abaixo, aquelas que trazem exemplos corretos de fenômenos 
atribuídos às transições eletrônicas nos átomos e assinale o que for correto. 

 
01. A formação do arco-íris. 
02. A cor observada na explosão de fogos de artifício. 
04. A fosforescência dos interruptores de luz domésticos. 
08. A luz emitida pelas lâmpadas de vapor de sódio. 

 
28 - (UFU MG)    
O texto faz referência às conclusões de Bohr ao explicar as dificuldades teóricas do modelo 
atômico rutherfordiano. 

 
A história do Modelo de Bohr 

 
1. Que a energia radiada não é emitida (ou absorvida) da maneira contínua admitida pela 
eletrodinâmica clássica, mas apenas durante a passagem dos sistemas de um estado 
"estacionário" para outro diferente. 
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2. Que o equilíbrio dinâmico dos sistemas nos estados estacionários é governado pelas leis 
da mecânica clássica, não se verificando estas leis nas transições dos sistemas entre 
diferentes estados estacionários. 
3. Que é homogênea a radiação emitida durante a transição de um sistema de um estado 
estacionário para outro, e que a relação entre a frequência n e a quantidade total de energia 
emitida é dada por E = hn, sendo h a constante de Planck. 
4. Que os diferentes estados estacionários de um sistema simples constituído por um 
elétron que gira em volta de um núcleo positivo são determinados pela condição de ser 
igual a um múltiplo inteiro de h/2 a razão entre a energia total emitida durante a formação 
da configuração e a frequência de revolução do elétron. Admitindo que a órbita do elétron 
é circular, esta hipótese equivale a supor que o momento angular do elétron em torno do 
núcleo é igual a um múltiplo inteiro de h/2p. 
5. Que o estado "permanente" de um sistema atômico - isto é, o estado no qual a energia 
emitida é máxima - é determinado pela condição de ser igual a h/2p o momento angular de 
cada elétron em torno do centro da sua órbita. 

Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s04.html>  
Acesso em: 15 abr. 2017. 

 
O problema que motivou Bohr a propor suas explicações e, consequentemente, seu 
modelo, baseou-se em qual das seguintes considerações? 

 
a) O elétron acelerado irradia energia, estando sujeito a forças centrípetas que o levariam a 

desenvolver órbitas espiraladas no sentido do núcleo. 
b) A massa do átomo estava concentrada no núcleo e os elétrons girariam em torno dele em 

órbitas distintas com a mesma energia. 
c) As órbitas possuíam quantidade de energia fixa e os elétrons, ao passar de uma órbita 

menos energética para uma órbita mais energética, emitiriam energia. 
d) Os experimentos desenvolvidos no laboratório de Rutheford estavam incorretos e os 

elétrons ficariam retidos na folha de ouro, sem atravessá-la. 
 
29 - (UCB DF)    
O estágio atual da tecnologia, da informática e das comunicações é decorrente, entre muitas 
causas, da compreensão profunda acerca da estrutura fina da matéria. O conhecimento da 
estrutura atômica dos materiais nos deu a oportunidade da construção de novos materiais, 
bem como da utilização de novos processos que alavancaram a eletrônica e a computação. 
Quanto à estrutura fina da matéria e ao histórico dos modelos atômicos, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Atualmente sabe-se que as menores partículas da natureza são os átomos. 
b) O modelo atômico atual preconiza a existência de regiões de maior probabilidade do 

movimento eletrônico. Tais regiões são os orbitais, que podem ter formas volumétricas, 
como a esférica. 

c) Os elétrons ocupam órbitas circulares ou elípticas ao redor de um núcleo atômico de carga 
elétrica positiva. 

d) A corrente elétrica em um circuito é decorrente do movimento dos prótons dos átomos. 
e) O modelo atômico proposto por Thomson propõe a existência de pequenas partículas 

neutras: os nêutrons. 
 
30 - (Unifacs BA)    
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Um laser, utilizado contra rugas, vem se mostrando eficaz para amenizar marcas de 
queimaduras e atenuar a dor por elas produzidas. O tratamento está sendo aplicado por 
uma dermatologista de Miami, Estados Unidos. Durante o tratamento, os tecidos das 
cicatrizes são praticamente retirados pela ação do calor emitido, regenerando a pele. O 
alívio da dor ocorre após dias ou semanas depois de cada sessão. O novo recurso 
disponível é um dos procedimentos do esforço para encontrar saídas contra dores crônicas, 
condição que, segundo o Instituto Americano de Medicina, é o maior problema de saúde 
pública do mundo. 

 
A análise das informações do texto, sobre a aplicação do laser no tratamento da dor crônica 
e da figura, permite corretamente inferir: 

 
01. O laser é um emissor de radiação gama,  , de alta energia eletromagnética. 

02. A ação do calor é de vaporizar as células do tecido da cicatriz e promover a regeneração. 
03. Ao passar do estado excitado para o metaestável, os elétrons absorvem energia no processo 

de emissão de luz. 
04. A luz de um flash sobre um íon de cromo, Cr3+, de um determinado laser constitui 

processo de absorção de energia eletromagnética. 
05. A energia de excitação do elétron é completamente transferida em emissão de luz durante o 

retorno de elétrons ao estado fundamental. 
 
31 - (UniRV GO)    
As técnicas de análises utilizadas na medicina como raios-X, ressonância magnética, entre 
outras se devem em parte à evolução das teorias atômicas. Assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as alternativas. 

 
a) A formação dos raios-X é explicada pelo modelo atômico de Thomson. 
b) A emissão de radiação eletromagnética por um átomo no estado excitado é explicado pelo 

modelo atômico de Bohr. 
c) A existência do núcleo atômico foi explicada pelo modelo atômico de Rutherford. 
d) A ressonância magnética é explicada pelo modelo atômico de Bohr. 

 
32 - (UEM PR)    
Os raios X e outras formas de radiação ionizante são muito utilizados em diagnósticos e 
terapias médicas. Sobre este assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). Considere 1 eV = 
1,6 10–19 J e a constante de Planck h = 4 10–15 eV  s. 

 
01. Quando uma radiação ionizante age diretamente no ácido desoxirribonucleico (DNA), 

pode haver quebras de átomos. Consequentemente pode haver alteração do DNA, porém 
estas alterações não levam a modificações genéticas. 
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02. As radiações ionizantes podem gerar danos na medula óssea. Uma dose mínima de 
radiação para gerar tal dano tem valor de 0,5 J kg. Portanto, neste caso, a energia total 
absorvida por um indivíduo de 70 kg é de 35 J. 

04. As causas de morte celular devido às radiações ionizantes podem ser resultantes de falência 
reprodutiva celular, necrose ou apoptose. 

08. Equipamentos para tratamento de câncer, tais como aceleradores lineares, trabalham com 
radiações de energia de 9 MeV. Isso é equivalente a aproximadamente 1,4 10–12 J. 

16. Equipamentos de raios X para a realização de exames de radiografia tipicamente trabalham 
com radiações com energia de 40 keV. Portanto, os fótons de raios X nesses equipamentos 
possuem frequência de 20 1018 Hz. 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 33 
  
   
De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. Portanto, em 
algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o universo de 
repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma 
outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, 
algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo 
é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os 
instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se 
transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. 

(Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia.  
Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44.) 

 
33 - (UEL PR)    
Gaarder discute a questão da existência de uma “substância básica”, a partir da qual tudo é 
feito. 
Considerando o átomo como “substância básica”, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 

 
(   ) De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído por duas regiões 

distintas: o núcleo e a eletrosfera. 
(   ) Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo como uma esfera carregada 

positivamente, na qual estariam incrustados os elétrons, com carga negativa. 
(   ) No experimento orientado por Rutherford, o desvio das partículas alfa era resultado da sua 

aproximação com cargas negativas presentes no núcleo do átomo. 
(   ) Ao considerar a carga das partículas básicas (prótons, elétrons e nêutrons), em um átomo 

neutro, o número de prótons deve ser superior ao de elétrons. 
(   ) Os átomos de um mesmo elemento químico devem apresentar o mesmo número atômico. 
 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
 
a) V, V, F, F, V. 
b) V, F, V, F, V. 
c) V, F, F, V, F. 
d) F, V, V, V, F. 
e) F, F, F, V, V. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 34 
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A luz branca é composta por ondas eletromagnéticas de todas as frequências do espectro 
visível. O espectro de radiação emitido por um elemento, quando submetido a um arco 
elétrico ou a altas temperaturas, é descontínuo e apresenta uma de suas linhas com maior 
intensidade, o que fornece “uma impressão digital” desse elemento. Quando essas linhas 
estão situadas na região da radiação visível, é possível identificar diferentes elementos 
químicos por meio dos chamados testes de chama. A tabela apresenta as cores 
características emitidas por alguns elementos no teste de chama: 

 

 
 
34 - (UNESP SP)    
Em 1913, Niels Bohr (1885-1962) propôs um modelo que fornecia uma explicação para a 
origem dos espectros atômicos. Nesse modelo, Bohr introduziu uma série de postulados, 
dentre os quais, a energia do elétron só pode assumir certos valores discretos, ocupando 
níveis de energia permitidos ao redor do núcleo atômico. Considerando o modelo de Bohr, 
os diferentes espectros atômicos podem ser explicados em função 

 
a) do recebimento de elétrons por diferentes elementos. 
b) da perda de elétrons por diferentes elementos. 
c) das diferentes transições eletrônicas, que variam de elemento para elemento. 
d) da promoção de diferentes elétrons para níveis mais energéticos. 
e) da instabilidade nuclear de diferentes elementos. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 35 
  
   

Viagem sem volta a Marte 
 

     Duzentas mil pessoas se candidataram para participar do projeto Mars One para 
colonizar o Planeta Vermelho. Representantes de mais de 140 países inscreveram-se para a 
viagem sem volta, sendo que os Estados Unidos (EUA) lideram em número de candidatos, 
seguidos por Índia, China, Brasil e Grã-Bretanha. 
     A equipe do Mars One garante que a tecnologia disponível já permite viajar para Marte 
e sobreviver lá. A água, por exemplo, será obtida aquecendo-se as partículas de gelo do 
subsolo e condensando o vapor resultante em reservatórios específicos. Quando o primeiro 
grupo chegar a Marte, o sistema de suporte à vida da missão já terá estocado 3 mil litros de 
água e 120 quilogramas de oxigênio. 
     Embora a equipe demonstre constante otimismo, a missão obviamente contém riscos. 
Os principais, durante o voo de sete meses, são a exposição à radiação e à microgravidade, 
prejudiciais ao sistema músculo esquelético, e o ambiente hostil de Marte. A radiação, que 
engloba os raios cósmicos galácticos e solares, é considerada pela NASA (a agência espacial 
americana) um obstáculo fundamental às viagens espaciais por aumentar o risco de câncer. 
     O Southwest Research Institute, dos EUA, calcula que só a viagem até o Planeta 
Vermelho responde pela absorção de 330 milisieverts de radiação no organismo, o 
equivalente a uma tomografia de corpo inteiro a cada cinco ou seis dias, durante um ano. 
Portanto, tanto as naves que levarão os astronautas quanto a base marciana exigirão 
blindagens bem mais resistentes do que as atuais. 
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     Uma pergunta crucial em um projeto de tal porte é o custo. As inscrições são pagas. 
Assistir ao documentário One Way Astronaut (Astronauta sem Volta), disponível no site, 
também tem um custo. A grande esperança do projeto para obter financiamento é um 
reality show de tv e internet. Nas palavras do engenheiro holandês Bas Lansdorp, um dos 
envolvidos à frente do Mars One, “Estamos falando sobre criar um grandioso espetáculo de mídia, 
muito maior do que os pousos na Lua ou as Olimpíadas.” 

<http://tinyurl.com/zp6l8lq> Acesso em: 27.02.2016. Adaptado. 
 
35 - (FATEC SP)    
O texto cita o termo radiação nos trechos: “radiação, que engloba os raios cósmicos 
galácticos e solares” e “absorção de 330 milisierverts de radiação no organismo”. O texto 
não está fazendo alusão às emissões de partículas, mas sim às ondas eletromagnéticas. 

 
É correto afirmar que essas ondas 

 
a) propagam-se, independentemente do meio, de maneira transversal quanto ao modo de 

vibração. 
b) propagam-se, dependendo do meio, de maneira longitudinal quanto ao modo de vibração. 
c) possuem velocidade de propagação menor que a velocidade do som no ar. 
d) estão diretamente relacionadas ao Planeta Vermelho, emissor constante de radiação danosa. 
e) têm os espectros luminosos, nas faixas ultravioleta e infravermelha, como únicos 

responsáveis por essa radiação. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: C 

 
2) Gab: D 

 
3) Gab: B 

 
4) Gab: E 

 
5) Gab: B 

 
6) Gab: A 

 
7) Gab: A 

 
8) Gab: B 

 
9) Gab: D 

 
10) Gab: A 

 
11) Gab: B 

 
12) Gab: E 

 
13) Gab: A 
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14) Gab: D 
 

15) Gab: A 
 

16) Gab: A 
 

17) Gab: E 
 

18) Gab: C 
 

19) Gab: A 
 

20) Gab: C 
 

21) Gab: A 
 

22) Gab: B 
 

23) Gab: C 
 

24) Gab: B 
 

25) Gab: D 
 

26) Gab: 27 
 
27) Gab: 14 

 
28) Gab: A 

 
29) Gab: B 

 
30) Gab: 04 
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32) Gab: 14 
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34) Gab: C 

 
35) Gab: A 

 

  


