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Processos de Eletrização 

 
1. (UNI-RIO) Três esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente 
isolantes, num ambiente seco, conforme mostra a figura. Num determinado instante, a esfera A 
(QA=20μC) toca a esfera B (QB=2μC); após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C 
(QC=7μC), retornando à posição inicial. 
 

 
 

Após os contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C são, respectivamente, iguais a (em 
μC): 

a) QA=1,5 QB=9,0 QC=1,5 
b) QA=9,0 QB=11 QC=9,0 
c) QA=2,0 QB=2,0 QC=6,0 
d) QA=9,0 QB=9,0 QC=9,0 
e) QA=9,0 QB=9,0 QC=1,5 

 
 
2. (Unitau-SP) Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2.10-4C. Sendo 
a carga do elétron igual a 1,6.10-19 C, pode-se concluir que a esfera contém: 

a) 2.1015 elétrons 
b) 200 elétrons 
c) um excesso de 2.1015 elétrons 
d) 2.1010 elétrons 
e) um excesso de 2.1010 elétrons 

 
 
3. (UEPI) Um pêndulo eletrostático sofre atração elétrica por um bastão A e repulsão elétrica por 
outro bastão, B, conforme indica a figura. 
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Assinale, entre as alternativas adiante, qual a que melhor representa a relação entre as cargas 
elétricas dos bastões A e B e do pêndulo eletrostático. 

a) O pêndulo pode estar eletricamente neutro. 
b) Se A for eletricamente positivo, o pêndulo pode ser positivo ou neutro. 
c) Se A for negativo, o pêndulo pode ser positivo. 
d) Se B for negativo, o pêndulo pode ser negativo ou neutro. 
e) A e B podem ter cargas de mesmo sinal e o pêndulo ser neutro. 

 


