
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: Frente B 7º ano – FÍSICA – Gabriel Neiva 

 
Lista 01 

 

01. Em dias frios e secos podemos levar um choque elétrico quando, ao sair de um automóvel, colocamos a mão na 
porta para fechá-la. Explique porque ocorre o choque 

 
02. Descreva o que é um corpo neutro, um corpo eletricamente negativo e um corpo eletricamente positivo. 
 
03. Atritando vidro com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã com carga negativa. Atritando algodão com 

enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre, negativa. Porém, se o algodão for atritado com lã, o algodão 
adquire carga negativa e a lã, positiva. Quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, o vidro 
adquire, respectivamente, carga elétrica: 
a) positiva e positiva.    b) positiva e negativa.    c) negativa e positiva. 
d) negativa e negativa.    e) negativa e nula. 

 
04. A Eletricidade é o estudo dos fenômenos relacionados a uma propriedade quantizada dos corpos denominada 

carga elétrica. Tal propriedade manifesta-se quando o número de elétrons de um determinado corpo é diferente 
do número de prótons. Para se obter tal propriedade podem ser utilizados três processos de eletrização: atrito, 
contato e indução. Explique o processo de eletrização por atrito. 

 
05. Explique porque processo de eletrização é mais eficiente nos isolantes do que nos condutores. 
 
06. Considere as afirmações a seguir: 

I. Um corpo, ao ser eletrizado, ganha ou perde elétrons. 
II. É possível eletrizar uma barra metálica por atrito, segurando-a com a mão, pois o corpo humano é de material 

semicondutor. 
III. Estando inicialmente neutros, atrita-se um bastão de plástico com lã e, consequentemente, esses dois corpos 

adquirem cargas elétricas de mesmo valor e naturezas (sinais) opostas. 
 

Assinale: 
a) se somente I está correta;     b) se somente II está correta; 
c) se somente III está correta;     d) se II e III estão corretas; 
e) se I e III estão corretas. 

 
07. Em dias secos, em ambientes carpetados, é comum as pessoas receberem pequenas descargas elétricas ao 

tocarem em maçanetas e outros objetos metálicos. Isso se deve ao fato de: 
a) Os objetos metálicos, por serem bons condutores, absorverem facilmente energia elétrica e se descarregarem 

ao serem tocados. 
b) O corpo da pessoa, eletrizado pelo atrito com o carpete, se descarregar nesses objetos. 
c) Os metais se carregarem negativamente e os isolantes positivamente, gerando uma corrente elétrica ao se 

fechar o circuito.  
d) Os objetos metálicos produzirem um aumento local do campo elétrico, tornando-se eletrizados e causando 

descargas ao serem tocados.  
e) Os carpetes, em ambientes secos e quentes, emitirem elétrons livres, carregando-se positivamente e 

descarregando-se através do contato. 
 
08. Um estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de seda e depois uma barra de borracha com um pedaço 

de lã. Ele nota que a seda e a lã se atraem, o mesmo acontecendo com o vidro e a borracha. O estudante conclui 
que esses materiais se dividem em dois pares que têm cargas do mesmo tipo. Com base nesses dados, pode-se 
afirmar que: 

 
 

a) a conclusão do estudante está errada; 
b) esses pares são o vidro com a borracha e a seda com a lã; 
c) esses pares são o vidro com a lã e a seda com a borracha; 
d) esses pares são o vidro com a seda e a borracha com a lã; 
e) existem os pares, mas não é possível distingui-los. 


