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

 
Lista 01 

 
01. Quando o carro anda, ocorre atrito com o ar tornando – o carregado. Quando tocamos no carro a carga elétrica 

se divide com o nosso corpo e sentimos o choque. 
 
02. Corpo Neutro = mesmo número de prótons e elétrons 

Corpo Negativo = Excesso de elétrons 
Corpo Positivo = Excesso de prótons. 

 
03. Letra a 

Atritando o vidro com a lã, o vidro fica positivo logo ele é mais fraco que a lã segundo a tabela Tribo elétrica e a 
lã com algodão, a lã fica positiva e o algodão negativo logo a lã é mais fraca que o algodão. Sendo assim o algodão 
é mais forte que o vidro então o vidro fica positivo. 
O enxofre com a lã, a lã fica positiva por ser mais fraca, então o enxofre com o vidro, o vidro fica positivo por ser 
mais fraco. 

 
04. No processo de eletrização por atrito, os elétrons da última camada dos materiais sofrem colisões e migram para 

o lado mais forte, tornando – o negativo e o mais fraco fica positivo. 
 
05. Nos isolantes o processo é mais eficiente pois os elétrons não conseguem ir embora do corpo. Não existe 

mobilidade dos elétrons. 
 
06. Letra e 

I. Um corpo só será eletrizado se houver um desequilíbrio entre prótons e elétrons e como os prótons estão 
presos no núcleo então os elétrons que vão se mover. 

III. Quando dois objetos são atritados eles trocam elétrons entre si, deixando um positivo e o outro negativo com 
cargas numericamente iguais. 

 
07. Letra b 

O corpo humano atritado fica carregado e ao tocar na maçaneta da porta alguns elétrons em excesso serão 
divididos entre o corpo e a maçaneta e essa divisão de carga faz a pessoa sinta o efeito do choque. 

 
08. Letra C.  

Na eletrização por atrito os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. Dessa forma podemos afirmar 
que vidro e seda possuem cargas de sinais contrários, o mesmo ocorrendo com borracha e lã. Se a seda e a lã se 
atraem, elas possuem cargas de sinais opostos e, portanto, vidro e lã devem possuir o mesmo sinal de carga. Se 
o vidro e a borracha se atraem, elas possuem cargas de sinais opostos e, portanto, seda e borracha devem possuir 
o mesmo sinal de carga. 

 


