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ATIVIDADE DE PÁSCOA 

01. Há mais de 100 anos, J.J. Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do 

elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição 

de Thomson ao modelo atômico, 

a) o átomo ser indivisível. 

b) a existência de partículas sub-atômicas 

c) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. 

d) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. 

e) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. 

02 - (UNIFOR CE)   A descoberta do átomo representou um importante passo para o homem no 

reconhecimento dos materiais e suas propriedades e o estabelecimento do modelo atômico atual foi uma 

construção científica de diversos autores: Leucipo\Demócrito; Dalton, Thomson, Rutherford\Bohr, entre 

outros. 

A figura abaixo apresenta o modelo atômico (de Thomson) que contribuiu significativamente para o 

estabelecimento do conceito de átomo moderno, pois este defendia que: 

 

a) A divisibilidade do átomo em uma massa protônica positiva e partículas negativas denominadas 

elétrons. 

b) A divisibilidade do átomo em uma massa neutra composta por cargas negativas denominadas 

elétrons. 

c) A existência de um átomo negativo e indivisível 

d) O átomo era divisível em partículas negativas conhecidas como prótons 

e) O átomo era formado somente por uma massa de elétrons positivos inseridos em uma matriz 

protônica negativa. 

03. Considere um sistema formado por gelo, água líquida, sal e açúcar. O sal e o açúcar estão ambos 

dissolvidos na água. O número de fases e o número de componentes deste sistema são, respectivamente: 

a) 1 e 3 

b) 2 e 3 



c) 1 e 4 

d) 2 e 4 

e) 3 e 4 

04. Em 1972, foi proposto, por Singer e Nicolson, um modelo para explicar a estrutura da membrana 

plasmática. Esse modelo ficou conhecido por: 

a) Modelo da bicamada lipídica.   

b) Modelo do mosaico fluido.    

c)Modelo do mosaico lipídico. 

d) Modelo de Singer & Nicolson.    

e) Modelo da membrana de Singer. 

05. De acordo com seu conhecimento a respeito do modelo do mosaico fluido, marque a alternativa em 

que estão indicados corretamente os nomes das moléculas abaixo: 

 

a) 1- Fosfolipídios e 2- Glicocálix.   b) 1- Proteínas e 2- Fosfolipídios. 

c) 1- Fosfolipídios e 2- Proteínas.   d) 1- Proteínas e 2- Glicocálix. 

06. (PUC - RJ) Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que: 

a) todas as células dos seres vivos têm parede celular. 

b) somente as células vegetais têm membrana celular. 

c) somente as células animais têm parede celular. 

d) todas as células dos seres vivos têm membrana celular. 

e) os fungos e bactérias não têm parede celular. 

 

 

 


