
 

 

Professor Marcos 

 
01. (G1 - ifce 2019) Um aluno do IFCE dispõe de quatro objetos esféricos idênticos eletrizados conforme 

mostra a figura a seguir. 

 

 
 

Ele efetua os seguintes procedimentos: 

1)  toca  em  com  mantida à distância, e em seguida separa  de   

2)  toca  em  com B mantida à distância, e em seguida separa  de   

3)  toca  em  com  mantida à distância, e em seguida separa  de  

 

É correto afirmar-se que a carga final das esferas  até  e a soma das cargas das quatro esferas após os 

procedimentos realizados pelo aluno valem, respectivamente,  

a)   zero;  e     

b)   zero;  e      

c)   zero;  e     

d)   zero;  e      

e)   zero;  e     

  

02. (Eear 2019) Considere quatro esferas metálicas idênticas,  e  inicialmente separadas entre si. 

Duas delas,  e  estão inicialmente neutras, enquanto as esferas  e  possuem cargas elétricas iniciais, 

respectivamente, iguais a  e  Determine a carga elétrica final da esfera  após contatos sucessivos 

com as esferas  e  nessa ordem, considerando que após cada contato, as esferas são novamente 

separadas.  

a)      

b)      

c)      

d)      

  
 
03. (G1 - ifce 2019) Um corpo que estava inicialmente neutro, após eletrização passou a ter uma carga 

líquida de  Sabendo que a carga elétrica elementar (= módulo da carga do elétron, ou do 

próton) vale  é correto afirmar-se que o corpo   

a)  perdeu  elétrons.    

b)  ganhou  elétrons.     

c)  perdeu  elétrons.    

d)  perdeu  elétrons.     

e)  ganhou  elétrons.    

  
04. (Fuvest 2018) Um grupo de alunos, em uma aula de laboratório, eletriza um canudo de refrigerante por 

atrito, com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora, 

de massa  inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolante, de comprimento  preso em um 

ponto fixo  No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas de sinais opostos. 

a)  Descreva as etapas do processo de eletrização da esfera. 
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Em seguida, os alunos colocam a esfera eletrizada  em contato com outra 

esfera  idêntica à primeira, eletricamente neutra e presa na extremidade 

de outro fio de seda isolante, também de comprimento  fixo no ponto  O 

sistema adquire a configuração ilustrada na figura, sendo  
 

Para o sistema em equilíbrio nessa configuração final, determine 

b)  o módulo da tensão  em um dos fios isolantes; 

c)  o módulo da carga  da esfera  

d)  a diferença  entre o número de elétrons e de prótons na esfera  após a 

eletrização. 
 

Note e adote: 

Para a situação descrita, utilize:  e  

Aceleração da gravidade:  

Força elétrica entre duas cargas puntiformes  e  distantes  uma da outra:  

 

Carga do elétron:  

Ignore a massa dos fios.  
  

05. (Ufrgs 2018) Uma carga negativa  é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente 

neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

Se a carga  for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e, a seguir, for desfeito o 

aterramento, a esfera ficará __________. 

Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e, depois, a carga  for afastada, a esfera 

ficará __________.  

a)  eletricamente neutra – positivamente carregada    
b)  eletricamente neutra – negativamente carregada    
c)  positivamente carregada – eletricamente neutra    

d)  positivamente carregada – negativamente carregada    
e)  negativamente carregada – positivamente carregada    
  

06. (G1 - cftmg 2018) Duas esferas condutoras idênticas, inicialmente eletricamente neutras, encontram-se 

suspensas por fios inextensíveis e isolantes. Sobre elas, um jato de ar perpendicular ao plano da figura é 
lançado durante um determinado tempo. 

 
 

Após esse procedimento, observa-se, então, que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas, e, quando 
o sistema alcança novamente o equilíbrio estático, as tensões nos fios __________ e as esferas se 

__________. 
A alternativa que completa, respectivamente, as lacunas acima é  
a)  diminuíram e atraíram    

b)  diminuíram e repeliram    
c)  aumentaram e repeliram    

d)  aumentaram e atraíram    
  

07. (Uem 2018) Em relação a conceitos de eletrização, de materiais condutores e de materiais isolantes de 
eletricidade, assinale o que for correto.  
01)  O eletroscópio é um dispositivo que permite verificar se um corpo está eletrizado.    

02)  Em um material condutor de eletricidade, cargas podem se movimentar por todo seu interior.    
04)  Comumente, o ar comporta-se como isolante, mas se torna condutor ao ser ionizado.    
08)  Se um corpo condutor eletrizado estiver apoiado em um suporte isolante e for aterrado por meio de 

um fio condutor, todas as cargas livres do corpo se deslocarão para a Terra.    
16)  Os conceitos de material condutor e de material isolante de eletricidade são relativos, ou seja, a 

classificação em relação à condução ou ao isolamento elétricos depende da quantidade de cargas livres 
disponíveis no material e do contexto em que ele está sendo considerado.    
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08. (Uepg 2018) Duas esferas idênticas de massa igual a  e carga  

estão dispostas em equilíbrio como mostrada na figura abaixo. Uma das 
esferas está presa a um fio ideal, de massa desprezível, inextensível e sem 

carga elétrica. Aceleração da gravidade  

 

Considerando que o comprimento do fio é  e a distância entre as 

cargas é  assinale o que for correto.  

01)  O módulo da carga elétrica em cada esfera é     

02)  O módulo da tensão no fio é      

04)  Se as cargas forem colocadas em contato e depois separadas, a força elétrica entre elas será 

necessariamente nula.     
08)  No ponto médio entre as cargas, o módulo do campo elétrico total é nulo.     

16)  O módulo da força elétrica entre as cargas é     

  

09. (Uem-pas 2017) Duas esferas idênticas,  e  têm cargas iguais a  Elas estão separadas por uma 

distância muito maior que seus diâmetros, e a força elétrica entre elas tem módulo  Uma terceira esfera, 

 é idêntica às outras duas e pode ou não estar eletricamente carregada. 

 
Assinale o que for correto.  

01)   está descarregada e é encostada em  e depois em  e então removida. A força elétrica resultante 

entre  e  é     

02)   está descarregada e é encostada em  e então removida. A força elétrica resultante entre  e  é     

04)   está carregada com q e é encostada em  e depois em  e então removida. A força elétrica 

resultante entre  e  é     

08)   está carregada com  e é encostada em  e então removida. A força elétrica resultante entre  e 

 é nula.    

16)   está carregada com  e é encostada em  e depois em  e então removida. A força elétrica 

resultante entre  e  é     

  
10. (Enem (Libras) 2017) Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir ele é aproximado de 

pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam 

grudados ao pente, como mostra a figura. 
 

 
 

Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato de os papeizinhos  

a)  serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente.    
b)  serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento.    
c)  experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas.    

d)  experimentarem um campo magnético capaz de exercer forças magnéticas.    
e)  possuírem carga elétrica que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente.    

 


