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1. A palavra átomo deriva da palavra grega 

atomus que significa: 

 Indivisível 

 Divisível 

 Muito pequeno 

 Pequeníssimo 

 

2. O átomo é constituído por duas zonas que são 

designadas por: 

 Núcleo e orbitais 

 Protões e eletrões 

 Núcleo e Nuvem eletrónica 

 Nuvem de eletrões e Núcleo 

 

 

3. Indica qual a afirmação verdadeira: 

 O átomo consegue ver-se à lupa 

 O átomo é a partícula mais pequena que 

se conhece 

 No átomo podemos encontrar neutrões, 

eletrões e protões 

 O átomo tem forma aproximadamente 

cúbica 

 

4. O modelo proposto por Rutherford é designado 

de: 

A. Modelo divisível do átomo 

B. Modelo planetário do átomo 

C. Modelo do bolo de passas 

D. Modelo da Nuvem eletrónica 

 

5. Classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas, justificando as falsas: 

 

(A)_____ Os eletrões são muito maiores que os protões. 

(B)_____ A massa do núcleo está concentrada no núcleo. 

(C)_____ O núcleo é uma zona do átomo onde estão concentrados os eletrões e os protões. 

(D)_____ Os eletrões no átomo estão distribuídos por níveis de energia, o que significa que 

têm um determinado lugar onde se encontram. 

(E)_____ Os neutrões têm carga positiva. 

(F)_____ O Núcleo e a Nuvem eletrónica são quase do mesmo tamanho. 

(G)_____ Os eletrões têm trajetórias bem definidas. 

(H)_____ Os átomos são esféricos porque o núcleo atrai a nuvem eletrónica igualmente em 

todas as direções. 

(I)_____ Existem mais eletrões do que protões no átomo. 

(J)_____ Os protões e os neutrões são os responsáveis pela massa do átomo. 

 

6. Associa cada afirmação a um cientista ou cientistas: 

 

(A) ___________________. A matéria é constituída por partículas muito pequenas e 

indivisíveis designadas por átomos. 

(B) ___________________. O átomo é uma esfera de carga positiva onde estão distribuídos 

os eletrões de carga negativa. 

(C) ___________________. Os eletrões não têm orbitas bem definidas, apenas se sabe que 

é mais provável encontrá-los perto do núcleo. 
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(D) ___________________. O átomo tem duas zonas distintas: o núcleo e a zona onde orbitam 

os eletrões como os planetas em torno do Sol e é constituído basicamente por espaço vazio. 

(E) ___________________. O átomo é uma esfera indivisível e indestrutível. 

(F) ___________________. Os eletrões têm um determinado valor de energia no átomo e 

quanto mais afastados do núcleo maior é esse valor de energia. 

(G) ___________________. Modelo da Nuvem eletrónica. 

(H) ___________________. Modelo planetário do átomo. 

(I) ___________________. Primeiro modelo divisível do átomo. 

 

7. Segundo o modelo aceite atualmente, o modelo da nuvem eletrónica, indica como se pensa 

que o átomo é. Faz uma resposta completa e tem cuidado com o português. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. “O mundo à escala das partículas que formam o interior dos átomos é bem diferente 

daquele que os nossos olhos veem no dia-a-dia.” Os esquemas que se seguem mostram, de 

uma forma simplificada um átomo. 

 

 

 

 

 

 

7.1. Indica o nome de cada um dos modelos representados. 

 

7.2. Indica qual destas representações corresponde ao modelo atómico atualmente aceite. 

 

8. Considera a tabela: 

Corpúsculo Protões Neutrões Eletrões 

A 6 6 6 

B 11 12 10 

C 6 8 6 

D 8 8 10 

8.1. Indica, justificando, um corpúsculo que seja um átomo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8.2. Indica, justificando, um corpúsculo que seja um ião positivo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8.3. Indica, justificando, dois corpúsculos que sejam isótopos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Bom Trabalho Jovens Cientistas! 
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