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Lista de exercícios de eletricidade 1 

“A preocupação com o próprio homem e seu destino deve constituir sempre o interesse principal de todos 
os esforços técnicos” 

Albert Einstein 

 
Capítulo - I    

Cargas elétricas 
 

Exercícios  
 
Questão 01 - (FMJ SP/2014) O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, 
principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga elétrica de –1,6  10–

19 C. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é, em valor absoluto e em C, igual a 
a) 1,68  10–18. 
b) 4,32  10–19. 
c) 4,32  10–20. 
d) 4,32  10–18. 
e) 1,68  10–19. 
 
Questão 02 - (FAMECA SP/2014) Quatro esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, estão inicialmente 
carregadas com cargas elétricas cujos valores estão indicados na tabela. 

 
Realiza-se a seguinte sequência de contatos: 
• A toca B, mantendo-se C e D à distância; as esferas são separadas. 
• C toca D, mantendo-se A e B à distância; as esferas são separadas. 
• A toca C, mantendo-se B e D à distância; as esferas são separadas. 
Sendo e = 1,6  10–19 C o valor da carga elétrica elementar, é correto afirmar que após a sequência de 
contatos indicados, a carga elétrica adquirida pela esfera A, em coulombs, é um valor aproximado de 
 
a)– 100. 
b)– 1. 
c)+ 100. 
d)+ 10. 
e)– 10. 
 
Questão 03 - (IFSP/2014) Em uma festa de aniversário infantil, um mágico brinca com as crianças 
usando os princípios físicos. Para isso ele pendura duas bexigas cheias de ar, próximas, por uma linha 
isolante bem leve. Após isso, executa os seguintes passos: 
I.Mostra às crianças que as bexigas estão paradas lado a lado; 
II.Esfrega-se cada uma das bexigas, uma após a outra, com uma flanela de algodão; 
III.Ao soltá-las, observa-se afastamento entre ambas; 
IV.Toca com a mão em uma delas, na parte em que foi atritada; 
V.Ao soltá-la, nota-se aproximação de ambas as bexigas. 
Com esses passos, é correto afirmar que 
a)Em I, as bexigas estão sem cargas elétricas. 
b)Em II, realiza-se eletrização por contato. 
c)Em III, comprova-se que cada bexiga ficou eletrizada com cargas elétricas de sinais opostos. 
d)Em IV, o mágico realiza neutralização por aterramento. 
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e)Em V, comprova-se que cada bexiga ficou eletrizada com cargas elétricas de mesmo sinal. 
 
Questão 04 - (UEM PR/2014) Analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. 
01.O eletroscópio é um instrumento de medidas que permite determinar a quantidade e o sinal do excesso 
de cargas elétricas de corpos eletrizados. 
02.Corpos que apresentam excesso ou falta de elétrons são chamados corpos eletrizados. 
04.Em um sistema físico isolado, a somatória das cargas elétricas é constante. 
08.Após a eletrização por indução, o induzido e o indutor apresentam excesso de cargas elétricas de 
mesmo sinal. 
16.Dois corpos, quando eletrizados atritando-se um contra o outro, ficam com excesso de cargas elétricas 
de mesma quantidade, porém de sinais opostos. 
 
Questão 05 - (UERN/2014) Num laboratório de física, um professor realizou os três processos de 
eletrização. No final do primeiro processo, os pares de corpos utilizados ficaram eletrizados com cargas 
de sinais iguais. Já no final do segundo e terceiro processos, os corpos utilizados ficaram com cargas de 
sinais diferentes. É possível que os processos de eletrização realizados tenham sido, respectivamente:  
a)Indução, contato e atrito. 
b)Contato, indução e atrito. 
c)Indução, atrito e contato. 
d)Atrito, contato e indução. 
 
Questão 06 - (UFU MG/2014) Uma pessoa, durante o processo de inflar um balão de festa, produz atrito 
entre o balão e o tecido de lã de sua roupa. Depois do balão cheio, a pessoa observa que ele é atraído 
por sua mão, mas repelido por um segundo balão inflado de modo similar. 
Quais são, respectivamente, as cargas do primeiro balão, da mão da pessoa e do segundo balão? 
a)Positivo, positivo, positivo. 
b)Negativo, neutro, negativo. 
c)Negativo, positivo, positivo. 
d)Positivo, neutro, negativo. 
 
Questão 07 - (UNIMONTES MG/2014) Sabe-se que um corpo, quando carregado, tem excesso de 
prótons ou de elétrons. A carga elétrica elementar vale e = 1,610–19 Coulomb. Das alternativas 
seguintes, assinale a que NÃO pode ser uma magnitude de carga elétrica total num corpo, em Coulomb. 
a)1,7610–19. 
b)1,6010–18. 
c)3,2010–19. 
d)–6,4010–19. 
 
Questão 08 - (UDESC/2013)Duas esferas idênticas, A e B, feitas de material condutor, apresentam as 
cargas e3+ e e5− , e são colocadas em contato. Após o equilíbrio, a esfera A é colocada em contato com 
outra esfera idêntica C, a qual possui carga elétrica de e3+ . Assinale a alternativa que contém o valor da 
carga elétrica final da esfera A. 
a) e2+  
b) e1−  
c) e1+  
d) e2−  
e) e0  
 
Questão 09 - (UFPE/2013) Duas esferas metálicas iguais, A e B, estão carregadas com cargas QA = 
+76C e QB = +98 C, respectivamente. Inicialmente, a esfera A é conectada momentaneamente ao solo 
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através de um fio metálico. Em seguida, as esferas são postas em contato momentaneamente. Calcule a 
carga final da esfera B, em C. 
 
Questão 10 - (UFSC/2013) ‘A eletricidade estática gerada por atrito é fenômeno comum no cotidiano. 
Pode ser observada ao pentearmos o cabelo em um dia seco, ao retirarmos um casaco de lã ou até 
mesmo ao caminharmos sobre um tapete. Ela ocorre porque o atrito entre materiais gera desequilíbrio 
entre o número de prótons e elétrons de cada material, tornando-os carregados positivamente ou 
negativamente. Uma maneira de identificar qual tipo de carga um material adquire quando atritado com 
outro é consultando uma lista elaborada experimentalmente, chamada série triboelétrica, como a 
mostrada abaixo. A lista está ordenada de tal forma que qualquer material adquire carga positiva quando 
atritado com os materiais que o seguem. 
 

 
 
Com base na lista triboelétrica, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
01.A pele de coelho atritada com teflon ficará carregada positivamente, pois receberá prótons do teflon. 
02.Uma vez eletrizados por atrito, vidro e seda quando aproximados irão se atrair. 
04.Em processo de eletrização por atrito entre vidro e papel, o vidro adquire carga de + 5 unidades de 
carga, então o papel adquire carga de – 5 unidades de carga. 
08.Atritar couro e teflon irá produzir mais eletricidade estática do que atritar couro e pele de coelho. 
16.Dois bastões de vidro aproximados depois de atritados com pele de gato irão se atrair. 
32.Um bastão de madeira atritado com outro bastão de madeira ficará eletrizado. 
 
Questão 11 - (FCM MG/2013) A figura 1 abaixo mostra dois pêndulos constituídos de duas esferas P e Q 
leves e metálicas idênticas, penduradas por fios isolantes. 

 
Uma terceira esfera metálica carregada positivamente, presa a uma base isolante, é fixada inicialmente de 
forma equidistante das esferas P e Q. Logo após, as esferas P e Q ficam em equilíbrio, nas posições 
mostradas na figura 2. A esfera Q afastou-se mais da posição inicial do que a esfera P, como é mostrado 
pela grade pontilhada. 
As cargas das esferas P e Q devem ser, respectivamente: 
a)Positiva e negativa. 
b)Negativa e positiva. 
c)Nula e negativa. 
d)Nula e positiva. 
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Questão 12 - (UFU MG/2013)Entre os meses de junho e setembro, o clima na cidade de Uberlândia fica 
muito seco. A umidade relativa do ar atinge valores inferiores a 10%, muito abaixo do ideal para seres 
humanos, que é de 70 a 80%. Além das consequências indesejadas para a saúde, nesta época do ano é 
muito comum as pessoas levarem choques ao saírem dos carros. Em geral, os bancos dos carros são 
feitos de couro ou outro tecido, enquanto o painel, o contato da alavanca do câmbio e o volante são 
constituídos por plástico e borracha, não havendo, portanto, contato com metal no interior do veículo. 
Considerando as informações dadas, marque, para as afirmativas abaixo, (V) Verdadeira, (F) Falsa ou (SO) 
Sem Opção. 
1.Os materiais com os quais o motorista tem contato dentro do carro são condutores.  
2.Quando o motorista está utilizando um calçado com solado de borracha ou de madeira, é comum levar 
um choque ao descer do carro e encostar-se à sua lataria. Esse fenômeno ocorre porque há uma diferença 
de potencial entre a lataria do veículo e o corpo do motorista, que é eletrizado ao atritar-se com o banco do 
carro.  
3.Para medir a quantidade de carga dos objetos eletrizados por atrito, nesta época do ano, basta utilizar 
um eletroscópio.  
4.Para diminuir a intensidade dos choques que ocorrem nesta época do ano, devem-se tocar os objetos 
com a palma da mão em vez da ponta dos dedos, pois a palma da mão tem uma área de contato maior, 
diminuindo a intensidade da descarga elétrica.  
 
Questão 13 - (UFMG/2003) Aproximando-se um pente de um pedacinho de papel, observa-se que não 
há força entre eles. No entanto, ao se passar o pente no cabelo e, em seguida, aproximá-lo do pedacinho 
de papel, este será atraído pelo pente. 
Sejam Fpente e Fpapel os módulos das forças eletrostáticas que atuam, respectivamente, sobre o pente e 
sobre o papel. 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que: 
a)o pente e o papel têm cargas de sinais opostos e Fpente = Fpapel. 
b)o pente e o papel têm cargas de sinais opostos e Fpente > Fpapel. 
c)o pente está eletricamente carregado, o papel está eletricamente neutro e Fpente = Fpapel. 
d)o pente está eletricamente carregado, o papel está eletricamente neutro e Fpente > Fpapel. 
 
Questão 14 - (UFTM/2012) Em uma festa infantil, o mágico resolve fazer uma demonstração que 
desperta a curiosidade das crianças ali presentes. Enche uma bexiga com ar, fecha-a, e, a seguir, após 
esfregá-la vigorosamente nos cabelos de uma das crianças, encosta o balão em uma parede lisa e 
perfeitamente vertical. Ao retirar a mão, a bexiga permanece fixada à parede. Qual foi a “mágica”? 
a)O ar da bexiga interage com a parede, permitindo o repouso da bexiga. 
b)Ao ser atritada, a bexiga fica eletrizada e induz a distribuição das cargas da parede, o que permite a 
atração. 
c)O atrito estático existente entre a bexiga e a parede é suficiente para segurá-la, em repouso, na parede. 
d)A bexiga fica eletrizada, gerando uma corrente elétrica que a segura à parede. 
e)Por ser bom condutor de eletricidade, o ar no interior da bexiga absorve energia elétrica da parede, 
permitindo a atração. 
 
Questão 15 - (IBMEC RJ/2012) Um bastão de vidro eletrizado positivamente é colocado nas 
proximidades de uma pequena esfera metálica não eletrizada. A esfera esta suspensa por um fio leve de 
material isolante. Observa-se que a esfera e atraída pelo bastão conforme mostrado na figura abaixo:  
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Sobre o experimento descrito, afirma-se: 
I.A carga positiva e a negativa induzidas na esfera têm o mesmo valor absoluto.  
II.A esfera e atraída pelo bastão porque o campo criado pela carga do bastão não é uniforme.  
Assinale as afirmativas CORRETAS: 
a)I.  
b)II.  
c)III.  
d)I e II.  
e)Nenhuma das alternativas. 
 
Questão 16 - (UFTM/2012) Assinale a alternativa que indica corretamente os efeitos de um processo de 
eletrização. 
a)Ao final de um processo de eletrização por contato entre dois corpos condutores, os corpos ficam 
carregados com cargas elétricas de sinais opostos. 
b)O processo de eletrização por indução é o único que gera, nos dois corpos envolvidos, cargas elétricas 
de mesmo sinal. 
c)No processo de eletrização por contato entre dois corpos condutores idênticos, cada corpo fica carregado 
com cargas elétricas de mesmo valor absoluto. 
d)Após um processo de eletrização por atrito, os dois corpos envolvidos tendem a se repelir mutuamente. 
e)Antes do aterramento no processo de eletrização por indução, na superfície do corpo induzido voltada 
para o indutor, acumulam-se cargas elétricas de mesmo sinal que as do indutor. 
 
Questão 17 - (UNESP/2012) Indução eletrostática é o fenômeno no qual pode-se provocar a separação 
de cargas em um corpo neutro pela aproximação de um outro já eletrizado. O condutor que está 
eletrizado é chamado indutor e o condutor no qual a separação de cargas ocorreu é chamado induzido. A 
figura mostra uma esfera condutora indutora positivamente eletrizada induzindo a separação de cargas 
em um condutor inicialmente neutro. 

 
(http://efisica.if.usp.br. Adaptado.) 

Analisando a figura e sobre o processo de eletrização por indução, são feitas as seguintes afirmações: 
I.Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, afastar 
o indutor e, finalmente, cortar o fio terra. 
II.Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, cortar 
o fio terra e, finalmente, afastar o indutor. 
III.Na situação da figura, a conexão do induzido à terra, com o indutor nas suas proximidades, faz com que 
prótons do induzido escoem para a terra, por repulsão. 
IV.No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro e que sofreu indução, 
adquire carga de sinal negativo. 
Está correto, apenas, o contido em 
a)II. 
b)I e III. 
c)I e IV. 
d)II e IV. 
e)II, III e IV. 
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Questão 18 - (FUVEST SP/2011) A lei de conservação da carga elétrica pode ser enunciada como 
segue: 
a)A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante. 
b)Um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado. 
c)A carga elétrica de um corpo eletrizado é igual a um número inteiro multiplicado pela carga do elétron. 
d)O número de átomos existentes no universo é constante. 
e)As cargas elétricas do próton e do elétron são, em módulo, iguais. 
 
Questão 19 - (UEPG PR/2011) Considere quatro esferas metálicas idênticas e isoladas uma da outra. 
Três esferas (a,b,c) estão, inicialmente, descarregadas e a quarta esfera (d) está eletrizada com carga 
igual a Q. A seguir a esfera d é posta sucessivamente em contato com as esferas a, b e c. No final todas 
as esferas estão eletrizadas. Sobre as cargas adquiridas pelas esferas, ao final do processo, assinale o 
que for correto. 
01.As quatro esferas estarão igualmente eletrizadas. 
02.A esfera a estará eletrizada com carga igual a Q/2. 
04.As esferas c e d estarão eletrizadas com cargas iguais a Q/8. 
08.As esferas a, b e c estarão eletrizadas com cargas iguais a Q/3. 
16.A esfera b estará eletrizada com carga igual a Q/4. 
 
Questão 20 - (UFTM/2011) A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas em um 
corpo condutor (induzido), devido à proximidade de outro corpo eletrizado (indutor). 
Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos 
para eletrizar um corpo neutro por indução, e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. 
PASSOS A SEREM SEGUIDOS: 
I.Aproximar o indutor do induzido, sem tocá-lo. 
II.Conectar o induzido à Terra. 
III.Afastar o indutor. 
IV.Desconectar o induzido da Terra. 
 
CONCLUSÃO: 
No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor. 
Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deverá 
a)inverter o passo III com IV, e que sua conclusão está correta. 
b)inverter o passo III com IV, e que sua conclusão está errada. 
c)inverter o passo I com II, e que sua conclusão está errada. 
d)inverter o passo I com II, e que sua conclusão está correta. 
e)inverter o passo II com III, e que sua conclusão está errada. 
 
Questão 21 - (UESPI/2011) Uma pequena esfera condutora A, no vácuo, possui inicialmente carga 
elétrica Q. Ela é posta em contato com outra esfera, idêntica a ela porém neutra, e ambas são separadas 
após o equilíbrio eletrostático ter sido atingido. Esse procedimento é repetido mais 10 vezes, envolvendo 
outras 10 esferas idênticas à esfera A, todas inicialmente neutras. Ao final, a carga da esfera A é igual a: 
a)Q/29 
b)Q/210 
c)Q/211 
d)Q/10 
e)Q/11 
 
Questão 22 - (UNESP/2010) Um dispositivo simples capaz de detectar se um corpo está ou não 
eletrizado, é o pêndulo eletrostático, que pode ser feito com uma pequena esfera condutora suspensa por 
um fio fino e isolante. Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi 
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repelido (etapa I). O aluno segurou a esfera do pêndulo com suas mãos, descarregando-a e, então, ao 
aproximar novamente o bastão, eletrizado com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído 
(etapa II). Após tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão (etapa III). A partir dessas informações, 
considere as seguintes possibilidades para a carga elétrica presente na esfera do pêndulo: 

NegativaNeutraNegativa5

NegativaNegativaPositiva4

NegativaPositivaNegativa3

PositivaNeutraPositiva2

NeutraNegativaNeutra1

IIIEIIEIEP TAPA TAPA TAPA DEOSSIBILIDA

 

Somente pode ser considerado verdadeiro o descrito nas possibilidades 
a)1 e 3. 
b)1 e 2. 
c)2 e 4. 
d)4 e 5. 
e)2 e 5. 
 
Questão 23 - (UFMG/2010) 1.Para testar as novidades que lhe foram ensinadas em uma aula de 
Ciências, Rafael faz algumas experiências, a seguir descritas.  
Inicialmente, ele esfrega um pente de plástico em um pedaço de flanela e pendura-o em um fio isolante. 
Observa, então, que uma bolinha de isopor pendurada próxima ao pente é atraída por ele, como mostrado 
na Figura I, abaixo. 

 
Explique por que, nesse caso, a bolinha de isopor é atraída pelo pente. 
2.Em seguida, enquanto o pente ainda está eletricamente carregado, Rafael envolve a bolinha de isopor 
com uma gaiola metálica, como mostrado na Figura II, abaixo, e observa o que acontece. 
 

 
 
RESPONDA: 
A bolinha de isopor continua sendo atraída pelo pente? 
JUSTIFIQUE sua resposta. 
3. Para concluir, Rafael envolve o pente, que continua eletricamente carregado, com a gaiola 
metálica, como mostrado na Figura III, abaixo, e, novamente, observa o que acontece. 

 
RESPONDA: 
Nessa situação, a bolinha de isopor é atraída pelo pente? 
JUSTIFIQUE sua resposta. 
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Questão 24 - (PUC SP/2010) Considere quatro esferas metálicas idênticas, separadas e apoiadas em 
suportes isolantes. Inicialmente as esferas apresentam as seguintes cargas: QA = Q, QB = Q/2, QC = 0 
(neutra) e QD = --Q. Faz-se, então, a seguinte sequência de contatos entre as esferas: 

 
Distribuição inicial das cargas entre as esferas 

I-contato entre as esferas A e B e esferas C e D. Após os respectivos contatos, as esferas são novamente 
separadas; 
II-a seguir, faz-se o contato apenas entre as esferas C e B. Após o contato, as esferas são novamente 
separadas; 
III-finalmente, faz-se o contato apenas entre as esferas A e C. Após o contato, as esferas são separadas. 
Pede-se a carga final na esfera C, após as sequências de contatos descritas. 

a)
8

Q7  

b)Q 

c)
2

Q−  

d)
4

Q−  

e)
16

Q7  

 
Questão 25 - (UFTM/2010) Na época das navegações, o fenômeno conhecido como “fogo de santelmo” 
assombrou aqueles que atravessavam os mares, com suas espetaculares manifestações nas 
extremidades dos mastros das embarcações. Hoje, sabe-se que o fogo de santelmo é uma consequência 
da eletrização e do fenômeno conhecido na Física como o “poder das pontas”. Sobre os fenômenos 
eletrostáticos, considerando-se dois corpos, é verdade que 
a)são obtidas cargas de igual sinal nos processos de eletrização por contato e por indução. 
b)toda eletrização envolve contato físico entre os corpos a serem eletrizados. 
c)para que ocorra eletrização por atrito, um dos corpos necessita estar previamente eletrizado. 
d)a eletrização por indução somente pode ser realizada com o envolvimento de um terceiro corpo. 
e)um corpo não eletrizado é também chamado de corpo neutro, por não possuir carga elétrica. 
 
Questão 26 - (UNCISAL/2010) Ao tocar na carroceria de seu automóvel após certo trajeto, num dia 
ensolarado e sem nuvens em Campinas (SP), uma garota teve a sensação de levar um choque elétrico. 
A mesma garota, passeando em Maceió, em plena orla marítima, não teve a mesma sensação ao repetir 
esse procedimento. Refletindo sobre os fatos, ela concluiu, corretamente, que 
a) na orla marítima de Maceió, a carroceria do veículo deixa de se comportar como condutor elétrico. 
b) na orla marítima de Maceió, superfícies metálicas não conduzem cargas elétricas. 
c) na orla marítima de Maceió, a umidade do ar não deixa a carroceria do veículo eletrizada ao ser atritada 
com o ar. 
d) em Campinas, a carroceria do veículo passa a se comportar como isolante elétrico. 
e)em Campinas, o ar úmido não interfere nos processos de eletrização dos corpos, qualquer que seja o 
processo. 
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Questão 27 - (UEFS BA/2010) Quatro esferas condutoras iguais têm, respectivamente, cargas elétricas 

Y, Q, 
2

Q  e 2Q. Colocando-se todas em contato e, depois, separando-as, cada uma ficou com uma carga 

elétrica igual a 
4

Q5 . Sabendo-se que as esferas trocaram cargas elétricas apenas entre si, é correto 

afirmar que a carga elétrica Y, da primeira carga elétrica, era igual a 

a)
2

Q  

b)Q 

c)
2

Q3  

d)2Q 

e)
2

Q5  

 
Questão 28 - (UCS RS/2009) Uma pessoa está no aeroporto, levando uma grande mochila de material 
sintético em um carrinho constituído de uma estrutura metálica com duas rodas, pneus de borracha e 
duas empunhaduras também de borracha. A pessoa empurra o carrinho, segurando-o pelas 
empunhaduras, sem perceber que os pneus estão raspando numa parte da mochila. De repente, essa 
pessoa, ao colocar a mão na superfície metálica do carrinho, leva um choque elétrico. Isso ocorre porque 
a)a sola do sapato da pessoa é do mesmo material dos pneus. 
b)o atrito das rodas com a mochila criou um campo magnético permanente, cujo pólo norte está nas rodas 
e o pólo sul, na mochila. 
c)o atrito das rodas com a mochila colocou a pessoa, o carrinho e o chão no mesmo potencial elétrico. 
d)o atrito das rodas com a mochila colocou a pessoa, o carrinho e o chão em diferentes potenciais elétricos. 
e)como a pessoa, a mochila, os pneus de borracha e a Terra são condutores, naturalmente surge uma 
corrente elétrica quando são postos em contato. 
 
Questão 29 - (UFG GO/2009) Por causa do atrito com o ar, durante o voo, uma abelha fica eletrizada 
com carga positiva. Ao pousar em uma flor, que é eletricamente neutra, o campo elétrico da abelha 
produz uma carga induzida em alguns grãos de pólen fazendo com que saltem pelo ar e fiquem presos 
aos pêlos deste inseto. A parte da flor na qual ocorre a coleta do grão de pólen e a menor força para que 
o grão de pólen fique preso à abelha, considerando que a massa do grão de pólen é de 
aproximadamente 1  10-8 gramas, são, respectivamente, 
a)antera e 1  10–7 N 
b)antera e 1  10–10 N 
c)estigma e 1  10–7 N 
d)estigma e 1  10–10 N 
e)ovário e 1  10–7 N 
 
Questão 30 - (UNIMONTES MG/2009)um experimento, um bastão carregado é aproximado do 
eletroscópio I, cuja extremidade está descoberta (à esquerda, na figura). Observa-se o afastamento das 
folhas metálicas do eletroscópio diante da aproximação do bastão carregado. Em seguida, o bastão é 
aproximado, sucessivamente, dos eletroscópios II e III. O eletroscópio II (centro da figura) possui 
extremidade coberta por uma malha cilíndrica metálica, sem tampa. O eletroscópio III (à direita, na figura) 
possui extremidade coberta por uma malha semelhante, mas com tampa. 
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Como resultado da aproximação do bastão, é CORRETO afirmar que 
a)as folhas se abrirão no eletroscópio II, mas não se abrirão no III. 
b)as folhas se abrirão nos eletroscópios II e III. 
c)as folhas se abrirão no eletroscópio III, mas não se abrirão no II. 
d)as folhas não se abrirão nos eletroscópios II e III. 
 
Questão 31 - (UFAM/2008) Considere as seguintes afirmações a respeito dos processos de eletrização: 
I.Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. 
II.Na eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porém de sinais contrários. 
III.No processo de indução eletrostática, o corpo induzido se eletrizará sempre com cargas de sinal contrário 
às do indutor. 
Com a relação as três afirmativas acima, podemos dizer que: 
a)Somente II e III são verdadeiras. 
b)I, II e III são verdadeiras. 
c)Somente I e III são verdadeiras. 
d)Somente I é verdadeira. 
e)Somente II é verdadeira. 
 
Questão 32 - (UPE/2008) Observa-se, na foto a seguir, uma descarga típica de um relâmpago, em que 
uma corrente de A 10 x 5,2 4  é mantida por s 2,3  . 

 
Sabendo-se que a carga do elétron, em módulo, é igual a C 10 . 6,1 -19 , o número de elétrons transferidos 
nessa descarga vale 
a)5,0 . 1017  
b)3,0 . 1020  
c)4,0 . 10-10  
d)2,0 . 1016  
e)8,0 . 10-21 
 
Questão 33 - (UFMT/2006) No século XVIII, Charles-François du Fay, superintendente dos jardins do rei 
da França, descobriu que, ao colocar um pedaço de metal na forma de fio, em que estavam penduradas 
duas pequenas lâminas de ouro (eletroscópio), em contato com um corpo carregado eletricamente, as 
folhas de ouro se afastavam uma da outra. Em relação a esse fenômeno, pode−se afirmar: 
a)Ambas as lâminas adquirem cargas do mesmo sinal que o da carga do corpo carregado eletricamente. 
b)A carga líquida adquirida por ambas as lâminas será negativa, pois o ouro somente pode ser carregado 
negativamente. 
c)Se as lâminas de ouro podem se mover de modo a formar um ângulo entre elas, o cosseno do ângulo 
será proporcional à quantidade de cargas adquiridas pelas lâminas. 
d)Se o corpo eletrificado tiver carga oposta à do corpo utilizado por du Fay, a força entre as lâminas será 
atrativa. 
e)Uma vez que o número total de cargas deve se conservar, a carga elétrica adquirida pelas lâminas é 
oposta à do corpo. 
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Questão 34 - (UEPB/2006) O médico e cientista inglês William Gilbert (1544-1603), retomando as 
experiências pioneiras com os fenômenos elétricos, realizadas pelo filósofo grego Tales de Mileto, no 
século VI a.C. (experiências que marcaram o início da Ciência da Eletricidade, fundamental para o 
progresso de nossa civilização) verificou que vários corpos, ao serem atritados, se comportam como o 
âmbar e que a atração exercida por eles se manifestava sobre qualquer outro corpo, mesmo que este 
não fosse leve. Hoje observa-se que a geração de eletricidade estática por atrito é mais comum do que 
se pode imaginar e com várias aplicações.A respeito destas experiências, analise as proposições a 
seguir. 
I.Em regiões de clima seco, é relativamente comum um passageiro sentir um pequeno choque ao descer 
de um veículo e tocá-lo. Isto ocorre porque, sendo o ar seco, bom isolante elétrico, a eletricidade estática 
adquirida por atrito não se escoa para o ambiente, e o passageiro, ao descer, faz a ligação do veículo com 
o solo. 
II.Ao caminharmos sobre um tapete de lã, o atrito dos sapatos com o tapete pode gerar cargas que se 
acumulam em nosso corpo. Se tocarmos a maçaneta de uma porta, nessas condições, poderá saltar uma 
faísca, produzindo um leve choque. Este processo é conhecido como eletrização por indução. 
III.É muito comum observar-se, em caminhões que transportam combustíveis, uma corrente pendurada na 
carroceria, que é arrastada no chão. Isso é necessário para garantir a descarga constante da carroceria 
que, sem isso, pode, devido ao atrito com o ar durante o movimento, apresentar diferenças de potencial, 
em relação ao solo, suficientemente altas para colocar em risco a carga inflamável. 
IV.Quando penteamos o cabelo num dia seco, podemos notar que os fios repelem-se uns aos outros. Isso 
ocorre porque os fios de cabelo, em atrito com o pente, eletrizam-se com carga de mesmo sinal. 
A partir da análise feita, assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as proposições II e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as proposições I, III e IV são verdadeiras. 
e) Todas as proposições são verdadeiras. 

Capítulo – II 

Força elétrica 
 
Exercícios  
 
Questão 01 - (FM Pet. RJ/2014)  

 
 
A Figura acima ilustra duas cargas elétricas puntiformes que são mantidas fixas a uma distância de 1 metro. 
Uma terceira carga positiva q será abandonada em um ponto C interior ao segmento imaginário AB que 
une as cargas +Q e +4Q. Esse ponto C será escolhido aleatoriamente. 
A probabilidade de que a terceira carga, assim que for abandonada, se desloque sobre o segmento no 
sentido de A para B é 
a)1/6 
b)2/5 
c)1/5 
d)2/3 
e)1/3 
 
Questão 02 - (UDESC/2012) Duas cargas puntiformes +4q e +q estão dispostas ao longo de uma linha 
reta horizontal e separadas por uma distância d. Em que posição x, ao longo da linha horizontal, e em 



Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 323-8686 

 

23/03/2020: MATERIAL ADICIONAL 1 – 3º ano 
DISCIPLINA: FÍSICA 

PROFESSOR: ANDERSON CASTRO 
 

Página 12 de 24 

 

relação à carga +4q, deve-se localizar uma terceira carga +q a fim de que esta adquira uma aceleração 
nula? 
a)2d / 3 
b)3d / 2 
c)5d / 4 
d)d / 3 
e)3d / 4 
 
Questão 03 - (UNICAMP SP/2014) A atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras 
aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram um mesmo conjunto de 
partículas carregadas, nos vértices de um quadrado de lado a, que exercem forças eletrostáticas sobre a 
carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força 
resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura 
 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 
 
Questão 04 - (Unicastelo SP/2014) Duas esferas puntiformes estão eletrizadas positivamente com 
cargas de mesmo módulo e separadas por uma distância d, no vácuo. Nessas condições, repelem-se 
com uma força de intensidade F. Faz-se 20% da carga de uma delas passar para a outra. Se as esferas 
com as novas cargas permanecerem no vácuo e forem mantidas à mesma distância d uma da outra, a 
nova força elétrica entre elas passará a ter intensidade 
a)0,80  F. 
b)F. 
c)0,96  F. 
d)1,20  F. 
e)1,50  F. 
 
Questão 05 - (MACK SP/2014) Duas pequenas esferas eletrizadas, com cargas Q1 e Q2, separadas pela 
distância d, se repelem com uma força de intensidade 410–3 N. Substituindo-se a carga Q1 por outra 
carga igual a 3Q1 e aumentando-se a distância entre elas para 2.d, o valor da força de repulsão será 
a)310–3 N 
b)210–3 N 
c)110–3 N 
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d)510–4 N 
e)810–4 N 
 
Questão 06 - (MACK SP/2014) Três pequenas esferas idênticas A, B e C estão eletrizadas com cargas 
elétricas QA, QB e QC, respectivamente, encontram-se em equilíbrio eletrostático sobre um plano 
horizontal liso, como mostra a figura abaixo. 

 
 
Quanto aos sinais das cargas elétricas de cada esfera eletrizada, podemos afirmar que 
a)todas as esferas estão eletrizadas com cargas elétricas de mesmo sinal. 
b)as esferas A e B estão eletrizadas com cargas elétricas positivas e a esfera C está eletrizada com cargas 
elétricas negativas. 
c)as esferas A e B estão eletrizadas com cargas elétricas negativas e a esfera C está eletrizada com cargas 
elétricas positivas. 
d)as esferas B e C estão eletrizadas com cargas elétricas negativas e a esfera A está eletrizada com cargas 
elétricas positivas. 
e)as esferas A e C estão eletrizadas com cargas elétricas positivas e a esfera B está eletrizada com cargas 
elétricas negativas. 
 
Questão 07 - (UERN/2014) A intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes 
Q1 = 5 . 10–5C e Q2 = 4 . 10–5C situadas no vácuo é igual a 18 N. Se essas cargas forem aproximadas 40 
cm, a força sofrerá um acréscimo de 
(Dado: ko = 9 . 109 unidades SI) 
a)20 N. 
b)32 N. 
c)46 N. 
d)54 N. 
 
Questão 08 - (UFT TO/2014)Três esferas possuem formato idêntico, no entanto, duas são constituídas 
de material condutor e uma de material isolante. As esferas condutoras encontram-se fixas, separadas 
por uma distância igual a 1,0 m, possuindo cargas iguais a +2,0  10–6 C e –5,0  10–6 C. A esfera 
isolante, inicialmente neutra, foi colocada em contato primeiro com a esfera de carga positiva e em 
seguida com a esfera de carga negativa, sendo depois fixada, de modo a formar um triângulo equilátero 
juntamente com as esferas condutoras. Considerando as três esferas puntiformes e o tempo de contato 
entre elas muito pequeno, o módulo da força elétrica resultante sobre a esfera isolante, no vácuo, é igual 
a: 
a)0,0 mN. 
b)31 mN. 
c)36 mN. 
d)54 mN. 
e)90 mN. 
 
Questão 09 - (UNISC RS/2014) Três cargas elétricas q0, q1 e q2 são alinhadas e separadas pelas 
distâncias 1a e 2a como mostra a figura. Para que as três cargas elétricas permaneçam em equilíbrio sob 
a ação das forças elétricas é necessário que as cargas q1 e q2 sejam iguais, respectivamente, a 
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a)9q0 e 2,25q0 
b)9q0 e 2,50q0 
c)2,00q0 e 9q0 
d)2,25q0 e 9q0 
e)2,50q0 e 9q0 
 
Questão 10 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2013) Duas cargas puntiformes Q1 e Q2 de mesmo sinal 
estão situadas a uma distância x entre si, conforme mostra a figura a seguir: 
 

 
 
De acordo com a Lei de Coulomb, se a distância x for dobrada, a nova interação entre as cargas Q1 e Q2 
será de 
a)repulsão, com valor duas vezes menor que a inicial. 
b)repulsão, com valor duas vezes maior que a inicial. 
c)atração, com valor quatro vezes menor que a inicial. 
d)repulsão, com valor quatro vezes menor que a inicial. 
e)atração, com valor dezesseis vezes menor que a inicial. 
 
Questão 11 - (MACK SP/2013) Em um determinado instante, dois corpos de pequenas dimensões estão 
eletricamente neutros e localizados no ar. Por certo processo de eletrização, cerca de 5 · 10 13 elétrons 
“passaram” de um corpo a outro. Feito isto, ao serem afastados entre si de uma distância de 1,0 cm, 
haverá entre eles 
Dados: 
  

C106,1eC/mN109K

elementar Cargaar do icaeletrostát Constante
19229

0

−==
 

a)uma repulsão eletrostática mútua, de intensidade 5, 76 kN. 
b)uma repulsão eletrostática mútua, de intensidade 7,2 · 105 kN. 
c)uma interação eletrostática mútua desprezível, impossível de ser determinada. 
d)uma atração eletrostática mútua, de intensidade 7,2 · 105  kN. 
e)uma atração eletrostática mútua, de intensidade 5, 76 kN. 
 
Questão 12 - (UNICAMP SP/2013) Em 2012 foi comemorado o centenário da descoberta dos raios 
cósmicos, que são partículas provenientes do espaço. 
a)Os neutrinos são partículas que atingem a Terra, provenientes em sua maioria do Sol. Sabendo-se que 
a distância do Sol à Terra é igual a 1,51011 m , e considerando a velocidade dos neutrinos igual a 3,0108 
m/s , calcule o tempo de viagem de um neutrino solar até a Terra. 
b)As partículas ionizam o ar e um instrumento usado para medir esta ionização é o eletroscópio. Ele 
consiste em duas hastes metálicas que se repelem quando carregadas. De forma simplificada, as hastes 
podem ser tratadas como dois pêndulos simples de mesma massa m e mesma carga q localizadas nas 

suas extremidades. O módulo da força elétrica entre as cargas é dado por 
2

2

e
d

q
kF = , sendo k = 9109 N 

m2 /C2. Para a situação ilustrada na figura abaixo, qual é a carga q, se m = 0,004 g? 
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Questão 13 - (UNISA SP/2013) Duas esferas condutoras e idênticas, cada uma com 100 gramas, estão 
suspensas por fios isolantes inextensíveis, de comprimentos iguais a 50 cm e de massas desprezíveis. 
Certa quantidade de carga elétrica é transferida às esferas, de modo que elas se repelem 60 cm uma da 
outra, conforme figura. 
 

 
 
Sendo o raio de cada esfera desprezível comparado com a distância que as separam e a aceleração da 
gravidade igual a 10 m/s2, a força de repulsão elétrica entre elas, em newtons, é igual a 
a)1,00. 
b)1,25. 
c)0,35. 
d)0,75. 
e)0,25. 
 
Questão 14 - (UDESC/2013) A interação elétrica entre partículas eletricamente carregadas não necessita 
de contato entre as partículas, ou seja, ela pode ocorrer a distância. A interação ocorre por meio de 
campos elétricos, que dão origem a uma lei de força conhecida como Lei de Coulomb. A magnitude da 
força, que atua entre duas partículas eletricamente carregadas, depende apenas: 
a)das cargas das partículas e da distância de separação entre elas. 
b)da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas. 
c)da carga de uma das partículas, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas. 
d)da carga de uma das partículas e da distância de separação entre elas. 
e)das cargas das partículas, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas. 
 
Questão 15 - (Unifacs BA/2013) A água é a base para a vida na Terra. Mantém a biodiversidade, 
impulsiona e regula os ciclos biogeoquímicos e é fundamental para o desenvolvimento e crescimento 
sustentado das atividades humanas. Todos os processos relativos à água estão inter-relacionados e são 
complexos, dinâmicos e demandam conhecimento e ações multi e interdisciplinares. A física, a química e 
a biologia das águas estão envolvidas de forma permanente e complexa; a água de baixa qualidade 
compromete a saúde humana e o desenvolvimento econômico e social. Poluição, contaminação e 
eutrofização de águas superficiais e subterrâneas são resultado de inúmeras atividades humanas, 
especialmente despejo de resíduos domésticos, não tratados, resíduos industriais e agrícolas e 
contaminação de águas atmosféricas. O conjunto de fontes pontuais e não pontuais em todas as regiões 
do Planeta é enorme e complexo: nitrogênio, fósforo, metais pesados, arsênico, substâncias orgânicas 
como hormônios, antibióticos e pesticidas, além de substâncias tóxicas produzidas por cianobactérias, 
acumulam-se na água, sob forma dissolvida, particulada, no sedimento ou ainda nos organismos através 
da rede alimentar e, portanto, atingem os seres humanos e provocam danos à saúde. 
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Além dos impactos e instabilidades no ciclo hidrológico, há riscos à qualidade da água, possível aumento 
de doenças de veiculação hídrica e conseqüências para a saúde humana com perspectiva de rápido 
aumento de doenças, como dengue e malária. (TUNDISI, 2012, p. 63-67). 

TUNDISI, José Galizia. Água para o futuro numa perspectiva global.  
Scientific American Brasil, n. 48, Edição Especial / Ambiente, 2012. 

 
A figura representa a estrutura de uma molécula de água. Considerando-se a constante eletrostática do 
meio igual a 9,0109Nm2C–2, a carga do elétron, em módulo, igual a 1,610–19C e cos75,55º igual a 0,24, 
é correto afirmar que a ordem de grandeza do módulo da força de atração eletrostática resultante exercida 
pelo átomo de oxigênio sobre os átomos de hidrogênios é, aproximadamente, igual, em N, a 
a)104 
b)103 
c)102 
d)10–2 
e)10–8 
 
Questão 16 - (UNIMONTES MG/2013) Uma carga Q1, a uma distância d de uma carga Q2, sofre uma 
força de repulsão F. Se retirarmos a carga Q2 e posicionarmos uma carga Q3 = 3Q2 a uma distância 3 d 
da carga Q1, a nova força gerada será: 
a)F. 
b)3F. 
c)F/3. 
d)F/9. 
 
Questão 17 - (ESCS DF/2012) Em três dos quatro vértices de um quadrado de lado a estão fixas 
partículas carregadas como indica a Figura I, que apresenta também as posições iniciais e os valores das 
cargas dessas partículas. 

 
Seja F1 o módulo da força eletrostática resultante sobre a partícula de carga q. Suponha agora que essa 
partícula seja deslocada até o centro do quadrado e permaneça fixa nesse ponto, como ilustra a Figura II. 
Seja F2 a força eletrostática resultante sobre ela nessa situação. 

 
A razão F2 / F1 é igual a:  
a)0;  
b)2/5;  
c)3/5;  
d)4/5;  
e)1. 
 
Questão 18 -  (IME RJ/2014)  
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Sobre um trilho sem atrito, uma carga +Q vem deslizando do infinito na velocidade inicial v, aproximando-
se de duas cargas fixas de valor -Q. Sabendo que r << d, pode-se afirmar que 
a)a carga poderá entrar em oscilação apenas em torno de um ponto próximo à primeira carga fixa, 
dependendo do valor de v. 
b)a carga poderá entrar em oscilação apenas em torno de um ponto próximo à segunda carga fixa, 
dependendo do valor de v. 
c)a carga poderá entrar em oscilação apenas em torno de um ponto próximo ao ponto médio do segmento 
formado pelas duas cargas, dependendo do valor de v. 
d)a carga poderá entrar em oscilação em torno de qualquer ponto, dependendo do valor de v. 
e)a carga passará por perto das duas cargas fixas e prosseguirá indefinidamente pelo trilho. 
 
Questão 19 - (UEL PR/2012)   

 
Figura 23: Robert Smithson. Molhe Espiral, 1970. Rocha negra,  

cristais de sal, terra, água vermelha (algas). 457,2 m de comprimento e  
aproximadamente 4,57 m de largura. Grande Lago Salgado, Utah (EUA). 

 
A obra Molhe Espiral (Fig. 23) faz lembrar o modelo atômico “planetário”, proposto por Ernest Rutherford 
(Fig. 24). Esse modelo satisfaz as observações experimentais de desvio de partículas alfa ao 
bombardearem folhas de ouro. Entretanto, ele falha quando se leva em conta a teoria do eletromagnetismo, 
segundo a qual cargas aceleradas emitem radiação eletromagnética. Assim, o elétron perde energia 
executando uma trajetória em espiral e colapsando no núcleo (Fig. 25). 

 
Figura 24: Modelo atômico “planetário” 

 

 
Figura 25: Colapso do elétron no núcleo 

Com base no enunciado, nas figuras 24 e 25 e nos conhecimentos sobre mecânica e eletromagnetismo, 
considere as afirmativas a seguir. 
I.A variação do vetor velocidade do elétron evidencia que seu movimento é acelerado. 
II.Se o módulo da velocidade linear do elétron é constante em toda a trajetória da figura 25, a sua velocidade 
angular aumentará até o colapso com o núcleo. 
III.O átomo de Rutherford poderia ser estável se o elétron possuísse carga positiva. 
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IV.Na figura 25, o elétron está desacelerando, uma vez que a força de repulsão eletrostática diminui com o 
decréscimo do raio da órbita. 
Assinale a alternativa correta. 
a)Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b)Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c)Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d)Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e)Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
 
Questão 20 - (UERJ/2012) Três pequenas esferas metálicas, E1, E2 e E3, eletricamente carregadas e 
isoladas, estão alinhadas, em posições fixas, sendo E2 equidistante de E1 e E3. Seus raios possuem o 
mesmo valor, que é muito menor que as distâncias entre elas, como mostra a figura: 

 
As cargas elétricas das esferas têm, respectivamente, os seguintes valores: 

 
Admita que, em um determinado instante, E1 e E2 são conectadas por um fio metálico; após alguns 
segundos, a conexão é desfeita.  
Nessa nova configuração, determine as cargas elétricas de E1 e E2 e apresente um esquema com a direção 
e o sentido da força resultante sobre E3. 
 
Questão 21 - (UFTM/2012) Uma haste isolante, homogênea e apoiada em seu centro geométrico 
equilibra quatro pequenas esferas idênticas e de massas desprezíveis, carregadas com cargas elétricas 
QA, QB, QC e QD, posicionadas como mostra a figura. 

 
Se as intensidades das cargas elétricas QB, QC e QD são iguais a Q, a carga elétrica QA, para que seja 
mantido o equilíbrio horizontal da haste, é igual a 
a)Q/4. 
b)Q/2. 
c)Q. 
d)2·Q. 
e)4·Q. 
 
Questão 22 - (UEFS BA/2012) Duas esferas condutoras idênticas foram suspensas utilizando-se dois 
fios isolantes de peso desprezível. Separando-as, eletrizou-se uma com carga Q, positiva, mantendo a 
outra neutra. Após o contato entre elas, foram abandonadas e se equilibraram na posição mostrada na 
figura.  
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Considerando-se a constante eletrostática do meio e o módulo da aceleração da gravidade iguais a 
9,0109Nm2/C2 e 10,0m/s2, respectivamente, e sabendo-se que a massa de cada esfera é de 0,60g, o 
valor da carga Q, em C, era de, aproximadamente, 
a)1,2  
b)1,7  
c)2,4 
d)3,0 
e)3,6 
 
Questão 23 - (ASCES PE/2012) a figura a seguir, as cargas pontuais positivas Q1, Q2 e Q3 encontram-se 
fixas no vácuo. A carga pontual negativa Q4 está em equilíbrio apenas sob a ação das forças gravitacional 
e eletrostática. A força eletrostática que a carga Q1 exerce na carga Q4 tem módulo 20 N. Se L = 2D e Q3 
= 3Q1, o peso da carga Q4 é igual a: 

 
a)15 N  
b)20 N  
c)120 N  
d)240 N  
e)360 N 
 
Questão 24 - (UFPE/2011) Considerando que as três cargas da figura estão em equilíbrio, determine 
qual o valor da carga Q1 em unidades de 10–9 C. Considere Q3 = –3  10–9C. 
 

 
 
Questão 25 - (PUC RJ/2011) Uma carga Q1 = 1,0  10–6 C está fixa no ponto x = 0. No instante t = 0 s, 
em x = 1,0 m se encontra uma carga Q2 = 2 Q1, em repouso, porém livre para se mover. Considere que o 
eixo x é a linha que une as duas cargas. 
Dado que a constante ke = 9,0  109 N m2/C2, indique a força em Newtons na direção x que a carga Q2 faz 
sobre a carga Q1. 
a)18,0  10–3. 
b)4,5  10–3. 
c)9,0  10–3. 
d)–18,0  10–3. 
e)–9,0  10–3. 
 
Questão 26 - (UEFS BA/2011) O objetivo primordial da Física é entender a natureza de forma unificada. 
Tem-se algumas ideias sobre como unificar as interações fortes com as fracas e eletromagnéticas — a 
chamada Grande Unificação —, mas isso só pode ocorrer se a gravidade for incluída na equação, o que 
traz grandes dificuldades. 
Sabendo-se que a ordem de grandeza da constante de gravitação universal é 10−10Nm2/kg2, da constante 
eletrostática é 1010Nm2/C2, da massa do elétron é 10−30kg, da massa do próton é 10−27kg, da carga elétrica 
elementar é 10−19C, do raio do átomo de hidrogênio é 10−10m, a intensidade da atração gravitacional entre 
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um elétron e um próton, no átomo de hidrogênio, é menor que a força de atração elétrica um número de 
vezes da ordem de 
a)1019 
b)1023 
c)1039 
d)1041 
e)1044 
 
Questão 27 - (UEL PR/2011) O caráter hidrofóbico do poliuretano está associado à força de repulsão 
eletrostática entre as moléculas do material e as moléculas de água, fenômeno físico que ocorre entre 
corpos com cargas elétricas de mesmo sinal. 
É correto afirmar que a força de repulsão eletrostática 
a)tem sentido contrário à força de atração eletrostática entre corpos eletricamente neutros. 
b)é maior entre dois corpos com mesma carga elétrica +Q do que entre dois corpos com mesma carga 
elétrica –Q. 
c)será duas vezes maior se a distância entre os corpos carregados for reduzida à metade. 
d)aumenta com o quadrado da distância entre corpos eletricamente carregados. 
e)é diretamente proporcional à quantidade de carga para corpos eletricamente carregados. 
 
Questão 28 - (UEL PR/2011) Devido ao balanceamento entre cargas elétricas positivas e negativas nos 
objetos e seres vivos, não se observam forças elétricas atrativas ou repulsivas entre eles, em distâncias 
macroscópicas. Para se ter, entretanto, uma ideia da intensidade da força gerada pelo desbalanceamento 
de cargas, considere duas pessoas com mesma altura e peso separadas pela distância de 0,8 m. 
Supondo que cada uma possui um excesso de prótons correspondente a 1% de sua massa, a estimativa 
da intensidade da força elétrica resultante desse desbalanceamento de cargas e da massa que resultará 
numa força-peso de igual intensidade são respectivamente: 
Dado: Massa de uma pessoa: m = 70 kg 
a)91017 N e 6103 kg 
b)601024 N e 61024 kg 
c)91023 N e 61023 kg 
d)41017 N e 41016 kg 
e)601020 N e 41019 kg 
 
Questão 29 - (PUC RS/2011) Num determinado modelo para o átomo de hidrogênio, o núcleo é 
constituído por um próton de massa M e carga Q e um elétron de massa m e carga q movendo-se ao 
redor desse núcleo numa órbita circular de raio r e com velocidade tangencial v. Nesse modelo, a força 
elétrica entre o próton e o elétron é a força centrípeta. Denotando por K a constante de Coulomb para a 
força elétrica, o raio da órbita do elétron é 

a)
2mv

KQq
 

b)
2Mv

KQq
 

c)
M v

KQq  

d)
2mv

KQ
 

e)
mv

KQq  
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Questão 30 - (UNIFOR CE/2010) Um fenômeno atmosférico bastante comum é o acúmulo de carga 
elétrica nas nuvens. Imagine que uma nuvem tenha adquirido uma grande quantidade de carga, de modo 
que o campo elétrico E, criado em um ponto próximo da superfície da Terra, seja muito intenso. Este 
campo exerce uma força sob uma partícula de massa m carregada com uma carga q capaz de anular seu 
peso. Se a direção deste campo for vertical e o sentido para baixo, podemos concluir que esta partícula: 
a)Tem uma carga positiva e de valor q = E/mg 
b)Tem uma carga positiva e de valor q = mg/E 
c)Tem uma carga positiva e de valor q = mgE 
d)Tem uma carga negativa e de valor q = E/mg 
e)Tem uma carga negativa e de valor q = mg/E 
 
Questão 31 - (UESPI/2009) Três pequenas esferas idênticas e de raios desprezíveis, carregadas 
positivamente com carga Q, cada uma, encontram-se em equilíbrio no vácuo, de acordo com o arranjo da 
figura. As esferas B e C estão fixas a uma distância de 10 cm da esfera A. Sobre a esfera A, atuam 
apenas a sua força peso, de módulo 0,9 N, e as forças eletrostáticas. Sabendo que a constante elétrica 

no vácuo vale 229 /CNm 10 x 9 , que sen(30º) = 1/2 e que 
2

3
)º30cos( = , o valor de Q, em coulombs, é 

igual a: 

 
a)10−6 
b)10−1 
c)1 
d)10 
e)103 
 
Questão 32 - (UNICAMP SP/2009) O fato de os núcleos atômicos serem formados por prótons e 
nêutrons suscita a questão da coesão nuclear, uma vez que os prótons, que têm carga positiva 

C 10 x 6,1q -19= , se repelem através da força eletrostática. Em 1935, H. Yukawa propôs uma teoria para a 
força nuclear forte, que age a curtas distâncias e mantém os núcleos coesos. 
a)Considere que o módulo da força nuclear forte entre dois prótons NF  é igual a vinte vezes o módulo da 

força eletrostática entre eles Fe, ou seja, EN F20F = . O módulo da força eletrostática entre dois prótons 

separados por uma distância d é dado por 
2

2

E
d

q
KF =  onde 229 /Cm N 10 x 0,9K = . Obtenha o módulo da 

força nuclear forte FN entre os dois prótons, quando separados por uma distância m10x6,1d 15−= , que é 
uma distância típica entre prótons no núcleo. 
b)As forças nucleares são muito maiores que as forças que aceleram as partículas em grandes 
aceleradores como o LHC. Num primeiro estágio de acelerador, partículas carregadas deslocam-se sob a 
ação de um campo elétrico aplicado na direção do movimento. Sabendo que um campo elétrico de módulo 

N/C 10 x 0,2E 6=  age sobre um próton num acelerador, calcule a força eletrostática que atua no próton. 
 
Questão 33 - (UFU MG/2009) Duas cargas elétricas, que se encontram separadas por uma distância d 
em um determinado meio 1, interagem entre si com uma força elétrica F. 
Quando essas cargas elétricas, à mesma distância d, são introduzidas em um meio 2, elas passam a se 
interagir com o dobro da força anterior (2F). 
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E, quando essas mesmas cargas, à mesma distância d, são introduzidas em um meio 3, elas interagem-se 
com a metade da força inicial (F/2). 

8,8            Vidro

4,4              Óleo

2,2       Parafina

1,0           Vácuo

   ε  Substância     

)/N.m(C meio do

Elétrica  dePermissida
22

 

Utilizando a tabela acima que fornece a permissividade elétrica desses meios ( ) , relativamente ao vácuo, 
verifica-se que as substâncias que compõem esses meios (meio 1, meio 2 e meio 3) podem ser, 
respectivamente, 
a)vidro, parafina e óleo. 
b)parafina, vidro e óleo. 
c)óleo, parafina e vidro. 
d)óleo, vidro e parafina. 
 
Questão 34 - (UPE/2009)  A figura a seguir representa uma régua rígida com 1,0 m de comprimento e 
massa desprezível, pivotada em seu centro. 
Uma carga elétrica C 10  5q -7

1 =  é fixada sobre uma das extremidades da régua. Uma segunda carga 

elétrica q2 de mesmo módulo e sinal oposto a de q1 é fixada a uma distância d = 10 cm diretamente abaixo 
de q1. Para contrabalançar a atração entre as duas cargas, pendura-se um bloco de massa M a 25 cm do 
pivô do lado oposto ao das cargas. 
Considere a constante eletrostática no vácuo 229 /CmN 10  9K = . 

 
Para o sistema permanecer em equilíbrio, a massa M do bloco vale em kg 
a)5,4  10–3 
b)3,2  103  
c)4,5  10–2  
d)2,3  102 
e)9,0  10-2 
 
Questão 35 - (UFJF MG/2008) Duas bolinhas de isopor idênticas, forradas com papel alumínio, são 
penduradas, lado a lado, em uma varinha de madeira por meio de fios idênticos e de massa desprezível. 
As duas bolinhas são carregadas com cargas iguais de mesmo sinal e se afastam, uma da outra, 
conforme a Figura 2, a seguir. Considerando que o sistema está em equilíbrio mecânico: 
a)Faça o diagrama das forças que atuam na bolinha da esquerda. 
b)Escreva as equações para as componentes verticais e horizontais das forças que atuam nessa bolinha. 
c)Considerando a massa da bolinha 30º  e  g2m == , calcule a força elétrica sofrida pela bolinha. 
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Anotações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
 
 
 
 

 
 
Gabarito 

Capítulo 1 

1 Gab: D 13 Gab: C 25 Gab: D 
2 Gab: B 14 Gab: B 26 Gab: C 
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3 Gab: D 15 Gab: D 27 Gab: C 

4 Gab: 22 16 Gab: C 28 Gab: D 
5 Gab: B 17 Gab: D 29 Gab: B 
6 Gab: B 18 Gab: A 30 Gab: A 
7 Gab: A 19 Gab: 22 31 Gab: B 

8 Gab: C 20 Gab: B 32 Gab: A 
9 Gab: 49 21 Gab: C 33 Gab: A 
10 Gab: 14 22 Gab: E 34 Gab: D 
11 Gab: D 23 Gab: 1. Ao atritar o 

pente de plástico na flanela, ele é 
eletrizado por atrito e estabelece ao 
seu redor um campo elétrico não 
uniforme. 2.Não, Portanto, a 
bolinha não será polarizada, logo, 
não será atraída. 
3.Sim, pois o pente eletrizado no 
interior da gaiola a deixa induzida, 
possibilitando a existência de um 
campo elétrico externo a ela, 

35 

12 Gab: FVFV 24 Gab: E  

 

Capítulo 2 

1 Gab: E 13 Gab: D 25 Gab: D 
2 Gab: A 14 Gab: E 26 Gab: C 
3 Gab: D 15 Gab: e 27 Gab: E 
4 Gab: C 16 Gab: C 28 Gab: B 
5 Gab: A 17 Gab: B 29 Gab: A 
6 Gab: E 18 Gab: E 30 Gab: E 
7 Gab: B 19 Gab: A 31 Gab: A 
8 Gab: A 20Gab: Q’1 = Q’2 = 8 C. 32 Gab: a)1.800N; b)3,2 x 10–13 N 
9 Gab: D 21 Gab: A 33 Gab: C 
10 Gab: D 22 Gab: B 34 Gab: C 
11 Gab: E 23 Gab: A 

35 Gab: 

a)

  
b) 

0E-T.sen          0ET

0P-T.cos          0PT

x

y

==−
==−  

c) N
3

10.2

3

1
.10.10.2E

2
3

−
− ==  

12 Gab: a) 500 s;   b)q = 2  10–9 C 24 Gab: Q1 = 12  10–9 C  
 

 

 


