
 

1. (Ufrj 2003) Um aluno montou um eletroscópio para a Feira de Ciências da escola, conforme 

ilustrado na figura a seguir. Na hora da demonstração, o aluno atritou um pedaço de cano 

plástico com uma flanela, deixando-o eletrizado positivamente, e em seguida encostou-o na 

tampa metálica e retirou-o.  

 

 
 

O aluno observou, então, um ângulo de abertura ‘� na folha de alumínio. 

a) Explique o fenômeno físico ocorrido com a fita metálica. 

b) O aluno, em seguida, tornou a atritar o cano com a flanela e o reaproximou do eletroscópio 

sem encostar nele, observando um ângulo de abertura ‘‚. Compare ‘� e ‘‚, justificando sua 

resposta. 

 

2. (Ufv 2000) Deseja-se, disposto do material ilustrado abaixo, carregar as esferas metálicas 

com cargas de mesmo módulo e sinais opostos, sem encostar o bastão nas esferas. 

Descreva, em etapas, e apresentando as respectivas ilustrações, o procedimento necessário 

para se atingir este objetivo. 

 

 
 

 

3. (G1) Entre duas cargas elétricas existe uma distância d. Se esta distância for dobrada o que 

ocorre com a força elétrica entre estas cargas? 

 

4. (G1) Do que trata a lei de Coulomb da Eletrostática? 

 

5. (G1) Formule a lei Coulomb da Eletrostática? 

 



6. (Ufpe 96) Duas pequenas esferas carregadas repelem-se mutuamente com uma força de 1N 

quando separadas por 40cm. Qual o valor em Newtons da força elétrica repulsiva se elas forem 

deslocadas e posicionadas à distância de 10cm uma da outra? 

 

7. (Unesp 95) Dois corpos pontuais em repouso, separados por certa distância e carregados 

eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a Lei de Coulomb. 

a) Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força de repulsão elétrica 

permanecerá constante, aumentará (quantas vezes?) ou diminuirá (quantas vezes?)? 

b) Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, a força 

de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará (quantas vezes?) ou diminuirá 

(quantas vezes?)? 

 

8. (Cesgranrio 90) Uma pequena esfera de isopor, aluminizada, suspensa por um fio "nylon", é 

atraída por um pente plástico negativamente carregado. Pode-se afirmar que a carga elétrica 

da esfera é: 

a) apenas negativa; 

b) apenas nula; 

c) apenas positiva; 

d) negativa, ou então nula; 

e) positiva, ou então nula. 

 

9. (Fei 96) Qual das afirmativas está correta? 

a) Somente corpos carregados positivamente atraem corpos neutros. 

b) Somente corpos carregados negativamente atraem corpos neutros. 

c) Um corpo carregado pode atrair ou repelir um corpo neutro. 

d) Se um corpo A eletrizado positivamente atrai um outro corpo B, podemos afirmar que B está 

carregado negativamente. 

e) Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. 

 



10. (Fuvest 2002) Três esferas metálicas iguais, A, B e C, estão apoiadas em suportes 

isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Próximas a ela, as esferas B e C estão em 

contato entre si, sendo que C está ligada à terra por um fio condutor, como na figura. 

 

 
 

A partir dessa configuração, o fio é retirado e, em seguida, a esfera A é levada para muito 

longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Após esses procedimentos, 

as cargas das três esferas satisfazem as relações 

a) QÛ < 0     Q½ > 0     QÝ > 0 

b) QÛ < 0     Q½ = 0     QÝ = 0 

c) QÛ = 0     Q½ < 0     QÝ < 0 

d) QÛ > 0     Q½ > 0     QÝ = 0 

e) QÛ > 0     Q½ < 0     QÝ > 0 

 



11. (Puccamp 97) Uma pequena esfera, leve e recoberta por papel alumínio, presa a um 

suporte por um fio isolante, funciona como eletroscópio. Aproxima-se da esfera um corpo 

carregado A, que a atrai até que haja contato com a esfera. A seguir, aproxima-se da esfera 

outro corpo B, que também provoca a atração da esfera. 

 

 
 

Considere as afirmações a seguir 

 

I. A e B podem ter cargas de sinais opostos. 

II. A e B estão carregados positivamente. 

III. A esfera estava, inicialmente, carregada. 

 

Pode-se afirmar que APENAS 

a) I é correta. 

b) II é correta. 

c) III é correta. 

d) I e III são corretas. 

e) II e III são corretas. 

 

12. (Puccamp 98) Os relâmpagos e os trovões são conseqüência de descargas elétricas entre 

nuvens ou entre nuvens e o solo. A respeito desses fenômenos, considere as afirmações que 

seguem. 

 

I. Nuvens eletricamente positivas podem induzir cargas elétricas negativas no solo. 

II. O trovão é uma conseqüência da expansão do ar aquecido. 

III. Numa descarga elétrica, a corrente elétrica é invisível sendo o relâmpago conseqüência da 

ionização do ar. 

 

Dentre as afirmações, 

a) somente I é correta. 

b) somente II é correta. 

c) somente III é correta. 

d) somente I e II são corretas. 

e) I, II e III são corretas. 

 



13. (Pucpr) O eletroscópio de folhas representado na figura está carregado positivamente; se 

uma pessoa tocar na esfera A ele se descarrega porque: 

a) os elétrons da pessoa passam para o eletroscópio. 

b) os prótons da pessoa passam para o eletroscópio. 

c) os elétrons do eletroscópio passam para a pessoa. 

d) os nêutrons da pessoa passam para o eletroscópio. 

e) os prótons do eletroscópio passam para a pessoa. 

 

 
 

 



14. (Pucsp 2001) Leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo e analise as 

afirmativas que se seguem. 

 

 
 

I - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é 

conhecido como sendo eletrização por atrito. 

II - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é 

conhecido como sendo eletrização por indução. 

III - O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar, ao encostar em outros corpos, são 

devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato, que flui de seu corpo para os 

outros corpos. 

 

Estão certas 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) apenas I. 

 

15. (Uel 97) Uma esfera isolante está eletrizada com uma carga de -3,2˜C. Sabendo que a 

carga elementar vale 1,6.10¢ªC, é correto afirmar que a esfera apresenta. 

a) excesso de 2,0.10¢¤ elétrons. 

b) falta de 2,0.10¢¤ elétrons. 

c) excesso de 5,0.10¢£ prótons. 

d) falta de 5,0.10¢£ prótons. 

e) excesso de 5,0.10¢¡ elétrons. 

 

16. (Uel 98) Três esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A esfera A está 

inicialmente neutra e as outras duas estão carregadas com cargas Q½=1,2˜C e QÝ = 1,8˜C. 

Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B e depois C. As cargas elétricas de A, B e C, 

depois desses contatos, são, respectivamente, 

a) 0,60˜C, 0,60˜C e 1,8˜C 

b) 0,60˜C, 1,2˜C e 1,2˜C 

c) 1,0˜C, 1,0˜C e 1,0˜C 

d) 1,2˜C, 0,60˜C e 1,2˜C 

e) 1,2˜C, 0,8˜C e 1,0˜C 

 



17. (Uel 98) 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. 

 

18. (Uel 2001) Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo 

disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em 

automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente 

carregados. Sobre a natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas a 

seguir: 

 

I- Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é 

o mesmo. 

II- Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. 

III- Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 

IV- Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com 

cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. 

V- Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades 

diferentes de cargas. 

 

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

 



19. (Uerj 97) Uma esfera metálica, sustentada por uma haste isolante, encontra-se em 

equilíbrio eletrostático com uma pequena carga elétrica Q. Uma segunda esfera idêntica e 

inicialmente descarregada aproxima-se dela, até tocá-la, como indica a figura a seguir. 

 

 
 

Após o contato, a carga elétrica adquirida pela segunda esfera é: 

a) Q/2 

b) Q 

c) 2 Q 

d) nula 

 

 

20. (Uff 99) Três esferas condutoras idênticas I, II e III têm, respectivamente, as seguintes 

cargas elétricas: 4q, -2q e 3q. A esfera I é colocada em contato com a esfera II e, logo em 

seguida, é encostada à esfera III. 

Pode-se afirmar que a carga final da esfera I será: 

a) q 

b) 2q 

c) 3q 

d) 4q 

e) 5q 

 

21. (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 F(pente) e F(papel) 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 F(pente)=F(papel). 

b) o pente e o papel têm cargas de sinais opostos e F(pente)>F(papel). 

c) o pente está eletricamente carregado, o papel está eletricamente neutro e 

F(pente)=F(papel). 

d) o pente está eletricamente carregado, o papel está eletricamente neutro e 

F(pente)>F(papel). 

 

 



22. (Ufrrj 99) 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 sucessivamente. Ao final do processo 

a esfera A estará carregada com carga equivalente a 

a) 3Q. 

b) 4Q. 

c) Q/2. 

d) 8 Q. 

e) 5,5 Q. 

 

23. (Ufrrj 2004) As afirmativas a seguir se referem aos processos de eletrização. 

 

I - Na eletrização de um corpo neutro por indução, este fica com carga elétrica diferente do 

indutor. 

II - Na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas elétricas de sinais iguais. 

III - Na eletrização por contato, os corpos ficam com cargas elétricas de sinais diferentes. 

 

É correto afirmar que 

a) apenas a afirmativa I é verdadeira. 

b) as afirmativas II e III são verdadeiras. 

c) as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d) apenas a afirmativa II é verdadeira. 

e) apenas a afirmativa III é verdadeira. 

 

24. (Ufrs 96) Analise as afirmativas, a seguir, identificando a INCORRETA. 

a) Quando um condutor eletrizado é colocado nas proximidades de um condutor com carga 

total nula, existirá força de atração eletrostática entre eles. 

b) Um bastão eletrizado negativamente é colocado nas imediações de uma esfera condutora 

que está aterrada. A esfera então se eletriza, sendo sua carga total positiva. 

c) Se dois corpos, inicialmente neutros, são eletrizados atritando-se um no outro, eles 

adquirirão cargas totais de mesma quantidade, mas de sinais opostos. 

d) O pára-raio é um dispositivo de proteção para os prédios, pois impede descargas elétricas 

entre o prédio e as nuvens. 

e) Dois corpos condutores, de formas diferentes, são eletrizados com cargas de -2˜C e +1˜C. 

Depois que esses corpos são colocados em contato e afastados, a carga em um deles pode 

ser -0,3˜C. 

 

25. (Ufscar 2002) Atritando vidro com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã com carga 

negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre, 

negativa. Porém, se o algodão for atritado com lã, o algodão adquire carga negativa e a lã, 

positiva. Quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, o vidro adquire, 

respectivamente, carga elétrica 

a) positiva e positiva. 

b) positiva e negativa. 

c) negativa e positiva. 

d) negativa e negativa. 

e) negativa e nula. 

 



26. (Ufscar 2005) 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. 

d) um dos corpos deve, inicialmente, estar carregado eletricamente. 

e) para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos. 

 

27. (Ufsm 2002) Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. Um corpo não-eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. 

II. Se um corpo não-eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado e, se 

ganha elétrons, negativamente eletrizado. 

III. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. 

 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I e II. 

b) apenas II. 

c) apenas III. 

d) apenas I e III. 

e) I, II e III. 

 

28. (Ufv 99) Um filete de água pura cai verticalmente de uma torneira. Um bastão de vidro 

carregado com uma carga líquida negativa é aproximado da água. Nota-se que o filete encurva 

ao encontro do bastão. Isto se deve ao fato de: 

a) o bastão produzir um acúmulo de carga líquida positiva no filete de água. 

b) o filete de água pura possuir necessariamente uma carga líquida positiva. 

c) o filete de água pura possuir uma carga líquida negativa. 

d) os momentos de dipolo das moléculas da água se orientarem no campo elétrico produzido 

pelo bastão. 

e) ser significativa a atração gravitacional entre o bastão e o filete de água. 

 

29. (Unifesp 2005) Em uma atividade experimental de eletrostática, um estudante verificou que, 

ao eletrizar por atrito um canudo de refresco com um papel toalha, foi possível grudar o canudo 

em uma parede, mas o papel toalha não. 

Assinale a alternativa que pode explicar corretamente o que o estudante observou. 

a) Só o canudo se eletrizou, o papel toalha não se eletriza. 

b) Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no papel toalha escoam para o corpo do 

estudante. 

c) Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no canudo escoam para o corpo do estudante. 

d) O canudo e o papel toalha se eletrizam positivamente, e a parede tem carga negativa. 

e) O canudo e o papel toalha se eletrizam negativamente, e a parede tem carga negativa. 

 



30. (Fei 94) Duas cargas puntiformes q�=+2˜C e q‚= -6˜C estão fixas e separadas por uma 

distância de 600mm no vácuo. Uma terceira carga qƒ=3˜C é colocada no ponto médio do 

segmento que une as cargas. Qual é o módulo da força elétrica que atua sobre a carga qƒ? 

Dados: constante eletrostática do vácuo K=9.10ªN.m£/C£ 

a) 1,2 N 

b) 2,4 N 

c) 3,6 N 

d) 1,2.10¤ N 

e) 3,6.10¤ N 

 

31. (Fei 95) Qual dos gráficos a seguir melhor representa a variação da força elétrica que uma 

carga puntiforme exerce sobre outra carga puntiforme quando a distância é alterada entre 

elas? 

 

 
 

 

32. (Fei 96) Duas cargas elétricas puntiformes positivas e iguais a Q estão situadas no vácuo a 

3m de distância. Sabe-se que a força de repulsão entre as cargas tem intensidade 0,1N. Qual é 

o valor de Q? 

Dados: K³= 9.10ª N.m£/c£ 

a) 1.10¤ C 

b) 1.10© C 

c) 3.10© C 

d) 3.10© C 

e) 1.10¦ C 

 



33. (Fei 97) As cargas Q� = 9˜C e Qƒ = 25˜C estão fixas nos pontos A e B. Sabe-se que a 

carga Q‚ = 2˜C está em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente na posição indicada. 

Nestas condições: 

 

 
 

a) x = 1 cm 

b) x = 2 cm 

c) x = 3 cm 

d) x = 4 cm 

e) x = 5 cm 

 

34. (Mackenzie 96) No vácuo (k³ = 9.10ª Nm£/C£), são colocadas duas cargas elétricas 

puntiformes de 2.10§C e 5.10§C, distante 50cm uma da outra. A força de repulsão entre essas 

duas cargas tem intensidade: 

a) 63.10¤ N 

b) 126.10¤ N 

c) 45.10£ N 

d) 36.10£ N 

e) 18.10£ N 

 

35. (Uel 94) A força de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes, que estão a 20cm 

uma da outra, é 0,030N. Esta força aumentará para 0,060N se a distância entre as cargas for 

alterada para 

a) 5,0 cm 

b) 10 cm 

c) 14 cm 

d) 28 cm 

e) 40 cm 

 

 



 


