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02. É comum em supermercados, na seção de frutas, a presença de sacos
plásticos em rolos dos quais são destacados. É comum também que, ao se
aproximar de um desses rolos, os pelos do braço de uma pessoa sejam
atraídos para o plástico e fiquem eriçados. A respeito deste fenômeno,
considere as afirmativas a seguir:

I. Os pelos se eriçam devido à presença de corrente elétrica no plástico,
produzida pelo atrito.
II. O campo magnético próximo do plástico atrai os pelos.
III. As cargas elétricas no rolo atraem as cargas de sinais contrários
nos pelos.
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De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
e) II e III
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03. Um corpo possui 5,0 x 10 19 prótons e 4,0 x10 19.
Considerando a carga elementar , 1,6x 10 19 C , qual a carga deste 
corpo?
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04. Em uma atividade no laboratório de física, um estudante, usando
uma luva de material isolante, encosta uma esfera metálica A,
carregada com carga +8 µC, em outra idêntica B, eletricamente neutra.
Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica e
eletricamente neutra. Qual a carga de cada uma das esferas?
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05. Um corpo tem carga Q = - 32  C. 
Determine o número de elétrons em excesso nesse corpo.
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06. Aproxima-se um bastão eletrizado positivamente de um
eletroscópio de folhas. O que se observa? Na presença do bastão,
toca-se com o dedo no metal do eletroscópio. O que se observará
quando o bastão for afastado? Por que?
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07. Dois corpos, A e B, de materiais diferentes, inicialmente neutros,
são atritados entre si, isolados de outros corpos. Após o atrito,

a) ambos ficam eletrizados negativamente.
b) ambos ficam eletrizados positivamente.
c)um fica eletrizado negativamente e o outro continua neutro.
d)um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro.
e) um fica eletrizado positivamente e o outro, negativamente.


