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QUESTÃO 01

(UFMG) Duas esferinhas metálicas, P e Q, suspensas por fios
isolantes e próximas uma da outra, repelem-se. Pode-se concluir,
com certeza, que
A) ambas têm cargas positivas.
B) ambas têm cargas negativas.
C) uma tem carga positiva e a outra, negativa.
D) uma tinha carga negativa e a outra, ao se aproximar dela,
adquiriu carga positiva por indução.
E) ambas têm cargas de mesmo sinal, positivo ou negativo.



4

QUESTÃO 02

(UFSCar-SP) Considere dois corpos sólidos envolvidos em
processos de eletrização. Um dos fatores que pode ser
observado tanto na eletrização por contato quanto na por
indução é o fato de que, em ambas,
A) torna-se necessário manter um contato direto entre os
corpos.
B) deve-se ter um dos corpos ligado temporariamente a um
aterramento.
C) ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas
elétricas de sinais opostos.
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D) um dos corpos deve, inicialmente, estar carregado
eletricamente.
E) para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos.
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QUESTÃO 03

UFTM-MG–2007) Da palavra grega elektron derivam os termos
eletrização e eletricidade, entre outros. Analise as afirmativas
sobre alguns conceitos da Eletrostática.
I. A carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é
constante, isto é, conserva-se.
II. Um objeto neutro, ao perder elétrons, fica eletrizado
positivamente.
III. Ao se eletrizar um corpo neutro, por contato, este fica com
carga de sinal contrário à daquele que o eletrizou.
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É CORRETO o contido em
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 04

Se um corpo inicialmente neutro é eletrizado com uma carga
𝑸 = −𝟓𝟔𝒎𝑪, quantos elétrons ele recebeu nesse processo.
Dado: 𝒆 = 𝟏, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪.
a) 𝟑, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟕 elétrons.
b) 𝟏, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 elétrons.
c) − 𝟓𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 elétrons.
d) 𝟓, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟐 elétrons.
e) − 𝟖𝟗, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟐𝟐 elétrons.
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QUESTÃO 05

(PUC RS–2009) Duas esferas condutoras A e B idênticas,
eletricamente neutras (N), estão em contato uma com a outra e
isoladas eletricamente de qualquer influência, a não ser quando
se aproxima de uma delas uma barra eletricamente negativa.
Enquanto a barra é mantida nessa posição, as esferas são
separadas uma da outra. Se, na sequência, a barra for afastada
das duas esferas, a carga elétrica dessas esferas resultará
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A) positiva, tanto para A quanto para B.
B) positiva para A e negativa para B.
C) negativa para A e positiva para B.
D) nula para as duas esferas, que permanecem neutras.
E) negativa para as duas esferas.
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QUESTÃO 06

Um corpo condutor inicialmente neutro perde 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟑 elétrons .
Considerando a carga elementar 𝟏, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 elétrons, determine
qual será a carga elétrica no corpo após esta perda de elétrons?
a) 𝟏, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑪
b) 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟑 𝑪
c) 𝟑, 𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟔 𝑪
d) 𝟑, 𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟔 𝑪
e) 𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟔 𝑪


