
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

             ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série:   2ªs A/ B/ C 

Professor Mª  Cristina  Semana: 21 a 25 de junho 

Tema da aula Materiais e suas propriedades: COMPORTAMENTO DOS 
MATERIAIS, MODELOS ATÔMICOS E LIGAÇÕES QUÍMICAS 

Equivalente: 03 aulas 

Habilidades: Reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a expliquem; Utilizar a 

linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera; Relacionar o número atômico com o 

número de prótons, e o número de massa com o número de prótons e nêutrons. 

Material de apoio: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-modelos-

atomicos.htm  

Conteúdo: O comportamento dos materiais e os modelos de átomo: as limitações das ideias de Dalton para explicar 

o comportamento dos materiais; o modelo de Rutherford-Bohr; ligações químicas iônicas. 

Atividade contextualizada: Na aula do Meet será feita uma retomada de conteúdo para sanar as possíveis dúvidas 

para a Atividade Avaliativa. As atividades propostas possibilitam o aprofundamento dos conceitos estudados durante 

a semana, atividade complementar para reforçar o conteúdo.  

1- Qual cientista propôs o primeiro modelo atômico moderno que ficou conhecido como “bola de bilhar”? 

a) Isaac Newton. 
b) Demócrito. 
c) John Dalton. 
d) Ernest Rutherford 
 

2- (UFJF-MG) Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis: 

I - O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas (1897). 

II - O átomo é uma esfera maciça (1808). 

III - O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera (1911). 

a) I - Dalton, II - Rutherford, III - Thomson. 
b) I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford. 
c) I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford. 
d) I - Rutherford, II - Thomson, III - Dalton. 
e) I - Thomson, II - Rutherford, III - Dalton. 
 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega do roteiro; Participação na aula do Meet. 
 
Forma de entrega: Fotografar e mandar, preferencialmente, para o e-mail: arv.labquimica@gmail.com 
Com nome, série e número.   
 
Data de entrega: 28/06/2021 (Segunda-Feira) 

                                                                                                                                             Aula dada! 

                                                                                                                                                                            Aula estudada!!!      
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