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 Eletrostática

o Condutores e isolantes elétricos;

o Processos de eletrização.

o Exercícios.
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1 (EEAr/2019) Considere quatro esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, 
inicialmente separadas entre si. Duas delas B e D, estão inicialmente 
neutras, enquanto as esferas A e C possuem cargas elétricas iniciais, 
respectivamente, iguais a 3Q e -Q. Determine a carga elétrica final da 
esfera C após contatos sucessivos com as esferas A, B e D, nessa 
ordem, considerando após cada contato as esferas são novamente 
separadas.
a) Q/4
b) Q/2
c) 2Q
d) 4Q
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(UFPE/2013) Duas esferas metálicas iguais, A e B, estão carregas com 
cargas QA= +76 μC e QB = +98 μC, respectivamente. Inicialmente, a 
esfera A é conectada momentaneamente ao solo através de um fio 
metálico. em seguida, as esferas são postas em contato 
momentaneamente. calcule a carga final da esfera B em μC.
a) 12 μC
b) 25 μC
c) 38 μC
d) 49 μC
e) 87 μC
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(IFSP) A tabela a seguir mostra a série triboelétrica.3



Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por 
cada material quando são atritados entre si. O isopor ao ser atritado com 
a lã fica carregado negativamente. O vidro ao ser atritado com a seda 
ficará carregado:
a) positivamente, pois ganhou prótons.
b) positivamente, pois perdeu elétrons.
c) negativamente, pois ganhou elétrons.
d) negativamente, pois perdeu prótons.
e) com carga elétrica nula, pois é impossível o vidro ser eletrizado.

11



12

(UFRGS/2014) Considere dois balões de borracha, A e B. O balão B 
tem excesso de cargas  negativas; o balão A, ao ser aproximado do 
balão B, é repelido por ele. Por outro lado, quando certo objeto 
metálico isolado é aproximado do balão A, este é atraído pelo objeto. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 
enunciado a seguir, na ordem em que aparecem. A respeito das cargas 
elétricas líquidas no balão A e no objeto, pode-se concluir que o balão 
A só pode _____________ e que o objeto só pode ______________.
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a) ter excesso de cargas negativas – ter excesso de cargas positivas.
b) ter excesso de cargas negativas – ter excesso de cargas positivas ou 
estar eletricamente neutro.
c) ter excesso de cargas negativas – estar eletricamente neutro.
d) estar eletricamente neutro – ter excesso de cargas positivas ou estar 
eletricamente neutro.
e) estar eletricamente neutro – ter excesso de cargas positivas.

13



14

(Olimpíada Paulista de Física) Três esferas metálicas, apoiadas em 
suportes isolantes, são colocadas próximas, como no desenho abaixo, 
porém sem se tocarem. Um bastão carregado positivamente é 
aproximado da primeira esfera.
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Assinale o diagrama que melhor representa a distribuição de cargas nas 
esferas.
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Observe a série triboelétrica abaixo.6



Utilizando a série triboelétrica apresentada anteriormente, julgue os itens 
a seguir:
I- O plástico tem uma grande tendência em ceder elétrons na eletrização 
por atrito;
II- O cabelo humano, ao ser atritado com o plástico, cederá elétrons;
III- Isopor e plástico, caso atritados, dificilmente ficariam eletrizados.
a) I e II
b) II e III
c) II
d) III
e) I
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(Fuvest-SP) Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas 
condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, 
observa-se a distribuição de cargas esquematizada a seguir.
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Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco 
uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, 
remove-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Nessa 
situação final, a figura que melhor representa a distribuição de cargas 
nas duas esferas é:
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(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”?

8



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.
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9 (UFMG) Um estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de 
seda e uma barra de borracha com um pedaço de lã. Ele nota que a 
seda e a lã se atraem, o mesmo acontecendo com o vidro e a 
borracha. O estudante conclui que esses materiais se dividem em dois 
pares que têm cargas do mesmo tipo. Com base nesses dados, pode-
se afirmar que
a) a conclusão do estudante está errada.
b) esses pares são o vidro com a borracha e a seda com a lã.
c) esses pares são o vidro com a lã e a seda com a borracha.
d) esses pares são o vidro com a seda e a borracha com a lã. 
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(FUVEST-SP–2008) Três esferas metálicas, M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro e 
montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros 
objetos.
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Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, e M2 está descarregada. São 
realizadas duas operações, na sequência indicada.
I. A esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A 
seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial.
II. A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A 
seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição inicial.
Após essas duas operações, as cargas nas esferas serão cerca de
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Gabarito:
1. A
2. D
3. B
4. B
5. A
6. C
7. A
8. B
9. C
10. B
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