
 
                                       

➢ Segue atividades semana de “isolamento social” (29 a 03 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
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O que é átomo? 

O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma 
reação química. 

O estudo do átomo se iniciou na Grécia antiga com o filósofo Leucipo e seu 
discípulo Demócrito: para eles, o átomo era o menor componente de toda a matéria 
existente. Sendo, então, impossível dividi-lo em partes menores. 

Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto 
a sua forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. Surgiram, então, 
os modelos atômicos. 

 

 

Modelos Atômicos 

Modelo de Dalton (bola de bilhar) - 1803 

Modelo de Thomson (pudim de passas) – 1897 

Modelo de Rutherford-Bohr (sistema planetário) – 1908/1910 

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/evolucao-dos-modelos-atomicos.htm
https://www.infoescola.com/historia/grecia-antiga/
https://www.infoescola.com/filosofos/leucipo/
https://www.infoescola.com/filosofos/democrito/
https://www.infoescola.com/quimica/modelo-atomico-de-dalton/
https://www.infoescola.com/quimica/modelo-atomico-de-thomson/
https://www.infoescola.com/quimica/modelo-atomico-de-rutherford/


Estrutura de um Átomo 

Os átomos são compostos de, pelo menos, 
um próton e um elétron. Podendo apresentar nêutrons (na verdade, apenas o átomo de 
hidrogênio não possui nêutron: é apenas um elétron girando em torno de um próton). 

• Elétrons – Os elétrons são partículas de massa muito pequena dotados de carga 
elétrica negativa. Movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando 
campos eletromagnéticos. 

• Prótons – Os prótons são partículas que, junto aos nêutrons, formam o núcleo 
atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons; 
assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. 

• Nêutrons – Os nêutrons, junto aos prótons, formam o núcleo atômico. E, como 
possuem massa bastante parecida, perfazem 99,9% de toda a massa do átomo. 
Possuem carga elétrica nula (resultante das sub-partículas que os compõem), e são 
dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo: uma vez que dois 
prótons repelem-se mutuamente, a adição de um nêutron (princípio da fissão 
nuclear) causa instabilidade elétrica e o átomo se rompe. 

Os elétrons estão dispostos em 8 camadas que constituem a eletrosfera. Para cada 
camada, determinado número de subníveis (orbitais) são preenchidos. A mais externa é 
chamada camada de valência, sendo também a mais energética. 

 

 

 

CONHECENDO A TABELA PERIÓDICA 

 

A Tabela Periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos 
conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente 
correspondente aos números atômicos (número de prótons). 

 

https://www.infoescola.com/fisica-nuclear/proton/
https://www.infoescola.com/fisica-nuclear/neutron/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/hidrogenio/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/hidrogenio/
https://www.infoescola.com/fisica/eletrosfera/
https://www.infoescola.com/fisico-quimica/subniveis-de-energia/
https://www.infoescola.com/quimica/camada-de-valencia/
https://www.todamateria.com.br/tabela-periodica/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/08/atomo2.jpg


 
Referências 

https://youtu.be/kT2sHBF9Q3k 

https://youtu.be/kYrsuWuDb6A 

https://youtu.be/qS1yXfh_6is 

https://youtu.be/yv5168bi1X4 

 

 

 

https://youtu.be/kT2sHBF9Q3k
https://youtu.be/kYrsuWuDb6A
https://youtu.be/qS1yXfh_6is
https://youtu.be/yv5168bi1X4

