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1ª LISTA DE EXERCÍCIOS FÍSICA 
MOVIMENTO UNIFORME 

 
1. (Fuvest 2007) Duas barras isolantes, A e B, 
iguais, colocadas sobre uma mesa, têm em suas 
extremidades, esferas com cargas elétricas de 
módulos iguais e sinais opostos. A barra A é fixa, 
mas a barra B pode girar livremente em torno de 
seu centro O, que permanece fixo. Nas situações I e 
II, a barra B foi colocada em equilíbrio, em 
posições opostas. Para cada uma dessas duas 
situações, o equilíbrio da barra B pode ser 
considerado como sendo, respectivamente, 

 
 
(SITUAÇÕES DE EQUILÍBRIO - após o sistema 
ser levemente deslocado de sua posição inicial 
Estável = tende a retornar ao equilíbrio inicial 
Instável = tende a afastar-se do equilíbrio inicial 
Indiferente = permanece em equilíbrio na nova 
posição) 
 
a) indiferente e instável.   
b) instável e instável. 
c) estável e indiferente. 
d) estável e estável. 
e) estável e instável. 
 
2. (Fgv 2007) Em relação aos principais conceitos 
da eletrostática, é correto afirmar que 
 
a) um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto 
por um corpo eletrizado negativamente como por 
um corpo eletrizado positivamente, devido à 
indução. 
 
b) no processo de eletrização por atrito de dois 
corpos condutores, um fio terra pode ser conectado 
entre esses dois corpos, permitindo a obtenção de 

cargas mais elevadas. 
c) um corpo carregado eletricamente possui 
diferentes quantidades de cargas positivas e 
negativas, de modo que, aquele que nomeamos 
como positivamente carregado, possui elétrons em 
excesso. 
d) os conceitos de campo elétrico e de potencial 
elétrico são bastante semelhantes, visto que ambos 
envolvem o conhecimento da intensidade, da 
direção e do sentido de aplicação dos vetores de 
campo e de potencial elétrico. 
e) quando dois corpos carregados eletricamente, 
mesmo que de formatos distintos, se encostam, há 
uma partilha de cargas elétricas de tal modo que 
ambos fiquem com cargas de mesmo tipo e 
intensidade. 
 
3. (Ufmg 2007) Em seu laboratório, o Professor 
Ladeira prepara duas montagens - I e II -, distantes 
uma da outra, como mostrado na figura 1. 
Em cada montagem, duas pequenas esferas 
metálicas, idênticas, são conectadas por um fio e 
penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode 
ser de material isolante ou condutor elétrico. 
Em seguida, o professor transfere certa quantidade 
de carga para apenas uma das esferas de cada uma 
das montagens. 
Ele, então, observa que, após a transferência de 
carga, as esferas ficam em equilíbrio, como 
mostrado na figura 2. 

 
Considerando-se essas informações, é CORRETO 
afirmar que, após a transferência de carga, 
 
 



 
a) em cada montagem, ambas as esferas estão 
carregadas. 
b) em cada montagem, apenas uma das esferas está 
carregada. 
c) na montagem I, ambas as esferas estão 
carregadas e, na II, apenas uma delas está 
carregada. 
d) na montagem I, apenas uma das esferas está 
carregada e, na II, ambas estão carregadas. 
 
4. (Ufjf 2006) Considere um bastão de PVC 
carregado com um excesso de cargas positivas e 
três esferas metálicas condutoras neutras e 
eletricamente isoladas do ambiente. Elas são postas 
em contato, lado a lado, alinhadas. O bastão 
carregado é aproximado de uma das esferas das 
extremidades, de maneira a estar posicionado na 
mesma linha, mas não a toca, conforme 
esquematicamente mostrado na Figura A. A seguir, 
a esfera do centro é afastada das outras duas e só 
após o bastão é afastado, como mostrado na Figura 
B. 

 
 
Após afastar o bastão e com as esferas em 
equilíbrio eletrostático: 
 
a) a esfera 1 ficou com um excesso de cargas 
positivas, a esfera 2 ficou neutra e a esfera 3 ficou 
com um excesso de cargas negativas. 
b) a esfera 1 ficou com um excesso de cargas 
negativas e as esferas 2 e 3 ficaram, cada uma, com 
um excesso de cargas positivas. 
c) a esfera 1 ficou com um excesso de cargas 
positivas e as esferas 2 e 3 ficaram, cada uma, com 
um excesso de cargas negativas. 
d) a esfera 1 ficou com um excesso de cargas 
negativas e cada uma das esferas 2 e 3 ficou neutra. 
e) a esfera 1 ficou com um excesso de cargas 
negativas, a esfera 2 ficou neutra e a esfera 3 ficou 
com um excesso de cargas positivas. 
 
5. (Pucsp 2006) A mão da garota da figura toca a 
esfera eletrizada de uma máquina eletrostática 
conhecida como gerador de Van de Graaf. 

 
A respeito do descrito são feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. Os fios de cabelo da garota adquirem cargas 
elétricas de mesmo sinal e por isso se repelem. 
II. O clima seco facilita a ocorrência do fenômeno 
observado no cabelo da garota. 
III. A garota conseguiria o mesmo efeito em seu 
cabelo, se na figura sua mão apenas se aproximasse 
da esfera de metal sem tocá-la.  
 
Está correto o que se lê em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
6. (Fatec 2006) Duas pequenas esferas idênticas A 
e B têm cargas respectivamente QA = -14 . 10-6  e 
QB = 50 . 10-6C. 
As duas são colocadas em contato e após atingido o 
equilíbrio eletrostático são separadas. Lembrando-
se que a carga de um elétron é 1,6 . 10-19C, é 
correto afirmar que, após atingido o equilíbrio, 
a) 2 . 1014 prótons terão passado de A para B. 
b) 1,6 . 10-19 prótons terão passado de A para B. 
c) 2 . 1014 elétrons terão passado de A para B. 
d) 1,6 . 10-19 elétrons terão passado de A para B. 
e) 2 . 1014 elétrons terão passado de B para A. 
 
7. (Pucmg 2006) Em certos dias do ano, 
freqüentemente tomamos pequenos "choques" ao 
fecharmos a porta do carro ou ao cumprimentarmos 
um colega com um simples aperto de mãos. Em 
quais circunstâncias é mais provável que ocorram 
essas descargas elétricas?  
a) Em dias muito quentes e úmidos, porque o ar se 
torna condutor. 
b) Em dias secos, pois o ar seco é bom isolante e os 
corpos se eletrizam mais facilmente. 



 
c) Em dias frios e chuvosos, pois a água da chuva é 
ótima condutora de eletricidade. 
d) A umidade do ar não influi nos fenômenos da 
eletrostática, logo essas descargas poderão ocorrer 
a qualquer momento. 
 
8. (Ufpel 2005) A eletrização que ocorre nas 
gotículas existentes nas nuvens, pode ser observada 
em inúmeras situações diárias, como quando, em 
tempo seco, os cabelos são atraídos para o pente, 
ou quando ouvimos pequenos estalos, por ocasião 
da retirada do corpo de uma peça de lã. 
Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 
quatro esferas condutoras, eletricamente neutras, A, 
B, C e D. O bastão de vidro é atritado, em um 
ambiente seco, com uma flanela, ficando carregado 
positivamente. Após esse processo, ele é posto em 
contato com a esfera A. Esta esfera é, então, 
aproximada das esferas B e C - que estão alinhadas 
com ela, mantendo contato entre si, sem tocar-se. A 
seguir, as esferas B e C, que estavam inicialmente 
em contato entre si, são separadas e a B é 
aproximada da D - ligada à terra por um fio 
condutor, sem tocá-la. Após alguns segundos, esse 
fio é cortado. 
 
A partir da situação, é correto afirmar que o sinal 
da carga das esferas A, B, C e D é, 
respectivamente, 
a) +, +, +, -. b) -, -, +, +. c) +, +, -, -. 
d) -, +, -, +. e) +, -, +, +. 
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.  
(Ufpel 2005)   A ÁGUA NA ATMOSFERA 
 
 O calor proveniente do Sol por irradiação 
atinge o nosso Planeta e evapora a água que sobe, 
por ser ela, ao nível do mar, menos densa que o ar. 
Ao encontrar regiões mais frias na atmosfera, o 
vapor se condensa, formando pequenas gotículas 
de água que compõem, então, as nuvens, podendo, 
em parte, solidificar-se em diferentes tamanhos. Os 
ventos fortes facilitam o transporte do ar próximo 
ao chão - a temperatura, em dias de verão, chega 
quase a 40° - para o topo das nuvens, quando a 
temperatura alcança 70°C. Há um consenso, entre 
pesquisadores, de que, devido à colisão entre 
partículas de gelo, água e granizo, ocorre a 
eletrização da nuvem, sendo possível observar a 
formação de dois centros: um de cargas positivas e 
outro de cargas negativas. Quando a concentração 
de cargas nesses centros cresce muito, acontecem, 
então, descargas entre regiões com cargas elétricas 
opostas. Essas descargas elétricas - raios - podem 

durar até 2s, e sua voltagem encontra-se entre 100 
milhões e 1 bilhão de volts, sendo a corrente da 
ordem de 30 mil amperes, podendo chegar a 300 
mil amperes e a 30.000°C de temperatura. A luz 
produzida pelo raio chega quase instantaneamente, 
enquanto que o som, considerada sua velocidade de 
300 m/s, chega num tempo 1 milhão de vezes 
maior. Esse trovão, no entanto, dificilmente será 
ouvido, se acontecer a uma distância superior a 35 
km, já que tende seguir em direção à camada de ar 
com menor temperatura. 
 "Física na Escola", vol. 2, nº 1, 2001 
[adapt.] 
 
9. Com base no texto e em seus conhecimentos, 
analise as seguintes afirmativas. 
 
I. Um condutor só pode ser carregado por indução. 
II. O campo elétrico, dentro de um condutor 
isolado e carregado, é sempre nulo. 
III. As linhas de força do campo elétrico são 
perpendiculares às superfícies eqüipotenciais. 
IV. Descargas elétricas ocorrem em conseqüência 
do rompimento da rigidez dielétrica do ar. 
 
Estão corretas 
a) apenas I, II e III. b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II e IV. d) apenas II, III e IV. 
e) todas as afirmativas. 
 
10. 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. 
 



 
11. (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. 
 
12. (Unifesp 2003) Uma estudante observou que, 
ao colocar sobre uma mesa horizontal três pêndulos 
eletrostáticos idênticos, eqüidistantes entre si, 
como se cada um ocupasse o vértice de um 
triângulo eqüilátero, as esferas dos pêndulos se 
atraíram mutuamente. Sendo as três esferas 
metálicas, a estudante poderia concluiu 
corretamente que 
a) as três esferas estavam eletrizadas com cargas de 
mesmo sinal. 
b) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de 
mesmo sinal e uma com carga de sinal oposto. 
c) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de 
mesmo sinal e uma neutra. 
d) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de 
sinais opostos e uma neutra. 
e) uma esfera estava eletrizada e duas neutras. 
 
13. (Uel 2000) É conhecido que "cargas elétricas 
de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de 
sinais contrários se atraem." 
Dispõe-se de quatro pequenas esferas metálicas A, 
B, C e D. Verifica-se que A repele B, que A atrai 
C, que C repele D e que D está carregada 
positivamente. Pode-se concluir corretamente que 
a) C está carregada negativamente. 
b) A e C têm cargas de mesmo sinal. 
c) A e B estão carregadas positivamente. 
d) B tem carga negativa. 
e) A e D se repelem. 
 
14. (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. 
 
16. (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) QA < 0     QB > 0     QC > 0 
b) QA < 0     QB = 0     QC = 0 
c) QA = 0     QB < 0     QC < 0 
d) QA > 0     QB > 0     QC = 0 
e) QA > 0     QB < 0     QC > 0 


