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04. A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades
elétricas. No atual estágio de conhecimentos da estrutura atômica,
isso nos permite concluir que a matéria:

a) é constituída somente de nêutrons.
b) possui maior número de nêutrons que de prótons.
c) possui quantidades iguais de prótons e elétrons.
d) é constituída somente de prótons.
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05. Um isolante elétrico:

a) não pode ser carregado eletricamente;
b) não contém elétrons;
c) tem de estar no estado sólido;
d) tem, necessariamente, resistência elétrica pequena;
e) não pode ser metálico.
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06. A matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades
elétricas. No atual estágio de conhecimentos da estrutura atômica,
isso nos permite concluir que a matéria:

a) é constituída somente de nêutrons.
b) possui maior número de nêutrons que de prótons.
c) possui quantidades iguais de prótons e elétrons.
d) é constituída somente de prótons.
e) é constituído por fotóns
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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.
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08. Considere uma esfera metálica oca, inicialmente com carga elétrica
nula. Carregando a esfera com um certo número N de elétrons verifica-
se que:

a) N elétrons excedentes se distribuem tanto na superfície interna como
na externa;
b) N elétrons excedentes se distribuem em sua superfície interna;
c) N elétrons excedentes se distribuem em sua superfície externa;
d) a superfície interna fica carregada com cargas positivas;
e) a superfície externa fica carregada com cargas positivas.
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09.Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão,
porque:

a) a barra metálica é isolante e o corpo humano é bom condutor.
b) a barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante.
c) tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores.
d) a barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor.
e) tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes.
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10. As palavras que completam corretamente as lacunas do texto abaixo são,
respectivamente:
Se a um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas, desaparece
o equilíbrio de cargas.
O efeito total das partículas negativas supera o das positivas e podemos dizer que o
corpo está carregado negativamente.
Podemos também carregar positivamente um objeto ________________ partículas
____________e deixando, portanto, um excesso de cargas ____________.
a) acrescentando; negativas; positivas
b) retirando; negativas; positivas
c) retirando; positivas; negativas
d) acrescentando; positivas; negativas
e) retirando; positivas; positivas
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11.Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras (A, B, C e
D),carregadas com cargas respectivamente iguais a –2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A
esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e
D. Ao final do processo a esfera qual a quantidade de carga da esfera A


