
 

Instruções - Guia de Perguntas para aula com cartolina 
 
Para a aula vocês irão avaliar o modelo atômico de Borh-Rutherford e sua 
relação com a tabela periódica. Primeiramente teremos que preparar as 
partículas e o desenho do modelo de Bohr-Rutherford. 
 

1. Com as cartolinas em mãos preparem 10 bolinhas de cada partícula 
atentando-se para fazer o elétron menor que os outros e o próton do 
mesmo tamanho que o nêutron: 

 
Caso não tenham todas as cores usem outros materiais para colorir as 
bolinhas. 
 

2. Agora vamos preparar o modelo de Borh-Rutherford. Em uma cartolina 
branca, faça bem grande o desenho abaixo de forma que o núcleo consiga 
comportar bem todas as bolinhas sem ficar exagerado a proporção vide 
desenho abaixo: 

 
 

 



 

Este material servirá como um guia no entendimento da relação entre o modelo 
atômico e a tabela periódica. 
Peça ao professor a tabela periódica impressa. 
 
Com o modelo em mãos e as partículas estamos prontos para iniciar a atividade, 
mas temos que nos atentar a alguns postulados do modelo de Bohr-Rutherford: 

● A camada K só permite 2 elétrons e a camada L apenas 8 elétrons; 
● O núcleo é o local onde ficam os prótons e os nêutrons; 
● O átomo é nuclearmente estável quando seu número de prótons é igual 

ao seu número de nêutrons, caso contrário ele é instável; 
● O átomo é eletricamente neutro se seu número de elétrons for igual ao de 

prótons, caso contrário ele se torna um íon positivo (excesso de prótons) 
ou um íon negativo (excesso de elétrons); 

● A massa dos elétrons é extremamente pequena sendo praticamente 
desprezível se comparada a massa do próton e do nêutron. Para efeito de 
cálculo do peso atômico, basta somar a quantidade das partículas 
maiores; 

● O número de prótons de um átomo é o que define o número atômico Z 
do átomo; 
 

Uma dica para a leitura da tabela periódica, 
● Para se ler o “cartão” de um elemento químico da tabela periódica basta 

observar os seguintes parâmetros
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Guia para a avaliação da relação entre o modelo atômico de Bohr-Rutherford e a 
tabela periódica. Sempre obedeça os postulados do modelo: 

1. Para responder este conjunto de perguntas, acrescente 3 prótons, 2 
nêutrons e 2 elétrons no modelo. 

a. Que átomo é este?  
b. Ele é nuclearmente estável?  
c. Sua carga bruta produz um íon positivo ou negativo? 
d. Qual é sua massa atômica nesta configuração? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
2. Para responder este conjunto de perguntas, mantenha o átomo anterior 

de 3 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons no modelo. 
a. Acrescente um elétron?  O que aconteceu?  
b. Acrescente outro elétron? O que aconteceu? 
c. Isso alterou a estabilidade nuclear? 
d. O que acontece com a carga conforme você adiciona os elétrons? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
3. Para responder este conjunto de perguntas, mude a configuração para 4 

prótons, 4 nêutrons e 4 elétrons no modelo, observe como a aba símbolo 
sem comporta conforme você adiciona as partículas. 

a. Que átomo é este?  
b. Ele é nuclearmente estável?  
c. Adicione 2 prótons. O que aconteceu com o átomo conforme você 

adicionou prótons? Mudou o elemento químico? 
d. Volte a configuração 4 prótons, 4 nêutrons e 4 elétrons no modelo e 

comece e adicione dois nêutrons. O que aconteceu com átomo 
conforme você adicionou nêutrons? Mudou o elemento químico? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Para responder este conjunto de perguntas, mude a configuração para 5 
prótons, 5 nêutrons e 4 elétrons no modelo. Observe como a aba símbolo 
sem comporta conforme você adiciona as partículas. 

a. Que átomo é este?  
b. Qual é a massa atômica desse átomo?  
c. Adicione 2 próton. Calcule a nova massa do novo átomo e 

identifique o átomo na tabela periódica. 
d. Adicione 2 nêutrons. Calcule a nova massa. 
e. Adicionar elétrons alteraria efetivamente a massa do átomo? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

5. Dado aos testes anteriores reflitam e respondam as questões abaixo, caso 
julgue necessário faça alterações no programa. 

a. Qual partícula determina o tipo do átomo na tabela periódica? 
b. Qual partícula está associada à estabilidade nuclear? 
c. Quais partículas alteram efetivamente o peso atômico do átomo? Se 

fossemos escrever uma equação do peso atômico relacionando as 
devidas partículas. Como seria esta equação? 

d. Quantos elétrons cabe na camada interior? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Ao término do questionário, desafiem seus colegas montando diferentes átomos 
e pedindo para eles adivinharem que átomo foi montado pela tabela periódica. 
O contrário também pode ser feito, escolher um elemento químico da tabela 
periódica para ser montado na cartolina. 
 
OBS: Lembrem-se que a atividade está limitada a 10 partículas subatômicas por uma 
questão de facilidade da tarefa, então limitem os desafios com números menores que 
10. Mas vale a reflexão… Como ficariam dispostos os elétrons em átomos maiores? 

 


