
   Centro Educacional SESI 379 – Vila Carrão
Nome do aluno(a): __________________________________________ nº____
Série/Ano: 3ºano_____________________ Turma: A_________________________
Professor(a): Renato M. Pugliese_________________ Disciplina: Física_ Data: ___/___/____
Objetivo da avaliação:  Compreender a origem dos fenômenos eletrostáticos na natureza, os 
processos de eletrização, os conceitos de carga, campo e força elétrica, além da quantificação 
dos  mesmos.  Interpretar  e  quantificar  os  conceitos  de  diferença  de  potencial  e  corrente 
elétrica em circuitos.

Formulário

Q = n.e F = q.E ddp = R.i e = ±1,6.10-19C K = 9.109 Nm2/C2

F = K.q.Q/d2 E = K.Q/d2 U = K.Q/d i = Q/Δt

Questões

01 – 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.

M1 M2 M3

Inicialmente M1 tem carga 2Q, M2 tem carga Q e M3 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

M1 M2 M3

a. 3Q/2 Q/4 Q/4
b. 3Q/2 3Q/4 3Q/4
c. 2Q/3 2Q/3 2Q/3
d. 3Q/4 Q/2 3Q/4
e. zero zero 2Q

02. Há corpos que estão neutros, outros estão carregados positivamente e outros negativamente. Como 
você faria um corpo que está carregado negativamente com carga -Q se tornar positivo?
a) Colocaria em contato com outro corpo positivamente carregado com carga +Q.
b) Atritaria este corpo com outro corpo que está neutro.
c) Faria um processo completo de indução/aterramento com outro corpo carregado negativamente.
d) Colocaria em contato com outro corpo carregado negativamente com carga -Q.
e) Aterraria este corpo.

03. A  figura  ao  lado  representa  duas  pequenas  cargas  elétricas 
repelindo-se.
Em relação a esses dados, podemos afirmar com certeza que
a) as duas cargas são positivas. 
b) a carga Q1 é necessariamente negativa. 

c) o meio onde se encontram as cargas não influi no valor da força de atração. 
d) as duas cargas atraem-se com forças iguais em módulo.  
e) uma carga pode ser positiva e a outra neutra.

04. Calcule o valor da força elétrica entre duas cargas (canudo e latinha, por exemplo) que distam 5 cm, 
estão no vácuo e possuem quantidade de cargas Q1 = +5.10-6C e Q2 = -10.10-6 C.
a) 450 N b) 180 N c) 18.10-3 N d) 1,8.10-7 N e) 90.10-3 N

2Q Q

Nota:



05. O que acontece com um corpo eletrizado quando colocado, em repouso, numa região em que há 
um campo elétrico?
a) Nada, continua em repouso.
b) Sente força para a região de maior intensidade do campo, se for um próton.
c) Sente força para a região de menor intensidade do campo, se for um nêutron.
d) Sente força para a região de menor intensidade do campo, se for um elétron.
e) Sente força para a região de maior intensidade do campo, se for um elétron.

Texto para as questões 06 a 08.
A imagem formada na tela de televisões com tubo decorre de um feixe de elétrons que atinge os 

pontos que contêm fósforo (vermelho, azul e verde). Devido à característica de luminescência destes 
pontos, ao receberem o feixe de elétrons, emitem luz (fótons), fazendo com que as imagens se formem. 
Quando desligada a televisão repentinamente, muitos elétrons são acumulados em sua tela.

06. Na tela de uma televisão foram armazenados, logo quando desligada, 2.1010 elétrons. Qual a carga 
total, em módulo, armazenada nesta tela?
a) 3,2.10-9 C b) 3,2 C c) 2.1010 C d) 18.1019 C

07. Num ponto a 10cm da tela da televisão, qual o valor do campo elétrico criado por esta carga?
a) 9000 N/C b) 9.109 N/C c) 28,8 N/C d) 2880 N/C

08. Se for colocado neste ponto, a 10cm da tela da televisão, um canudo que foi carregado por atrito (q 
= 1.10-2C), raspando um papel em sua superfície, qual força ele sentirá?
a) 28,8 N, sendo atraído pela TV.
b) 28,8 N, sendo repelido pela TV.
c) 90 N, sendo atraído pela TV.
d) 90 N, sendo repelido pela TV.

09. Desde um complexo circuito de um telefone celular, ao mais simples circuito possível, alguns itens 
são indispensáveis. Neste caso, para o circuito elétrico desta escola, desde o recebimento de energia 
(externamente, da rua) até a iluminação do ambiente (sala de aula, por exemplo), quais componentes 
estão presentes?
a)  Fonte  geradora  (caixa  de  força/distribuição);  Condutores  (fios);  Consumidores  (lâmpadas)  e 
Dispositivos de segurança (disjuntores).
b)  Fonte  geradora  (caixa  de  força/distribuição);  Condutores  (fios);  Consumidores  (lâmpadas)  e 
Dispositivos de controle (interruptores).
c)  Fonte  geradora  (caixa  de  força/distribuição);  Consumidores  (lâmpadas);  Dispositivos  de  controle 
(interruptores) e dispositivos de segurança (disjuntores).
d)  Fonte  geradora  (caixa  de  força/distribuição);  Consumidores  (lâmpadas);  Condutores  (fios); 
Dispositivos de controle (interruptores) e dispositivos de segurança (disjuntores).

10. Para realizar certo movimento no corpo,  é feito  estímulo,  onde 6.105 íons de K+ atravessam a 
membrana  de  uma célula  nervosa  em 1  ms  (milissegundo).  Calcule  a  intensidade  dessa  corrente 
elétrica na célula.
a) 6.105 A b) 9,6.10-14 A c) 9,6.10-11 A d) 9,6.10-17 A


