III. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem.

ELETROSTÁTICA

IV. A carga elétrica dos corpos são múltiplos e
submúltiplos da carga do elétron.

610 (Fafi-MG) Dizer que a carga elétrica é quantizada
significa que ela:

V. A carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo
inteiro do valor da carga do elétron.

a) só pode ser positiva

Estão corretas as afirmativas:

b) não pode ser criada nem destruída

a) I, II e III

d) III, IV e V

c) pode ser isolada em qualquer quantidade

b) I, III e IV

e) I, IV e V

d) só pode existir como múltipla de uma quantidade
mínima definida

c) II, III e V

e) pode ser positiva ou negativa

614 (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  20 C) toca
a esfera B (QB  2 C); após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C (QC  6 C), retornando
à posição inicial.

611 (Unitau-SP) Uma esfera metálica tem carga elétri
ca negativa de valor igual a 3,2  104 C. Sendo a
carga do elétron igual a 1,6  1019 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
612 (UFLA-MG) No modelo atômico atual, o nêutron
tem a composição (u, d, d), no qual (u) representa o
quark up e (d) representa o quark down. O quark up
(u) tem carga elétrica positiva e igual a 2 do valor
3
da carga elétrica do elétron, em módulo. A alternativa que apresenta corretamente a carga elétrica do
quark down (d) é:
a) Carga positiva e igual a 1 do valor da carga
3
elétrica do elétron.
b) Carga positiva e igual a 2 do valor da carga
3
elétrica do elétron.
c) Carga negativa e igual a 1 do valor da carga
3
elétrica do elétron.

A

B

C

QC

QA

QB

Após os contatos descritos, as cargas das esferas A,
B e C são, respectivamente, iguais a (em C):
a) QA  1,5

QB  9,0

QC  1,5

b) QA  1,5

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

615 (Efoa-MG) Um sistema é constituído por um
corpo de massa M, carregado positivamente com
carga Q, e por outro corpo de massa M, carregado
negativamente com carga Q. Em relação a este sistema pode-se dizer que:
a) sua carga total é Q e sua massa total é 2M
b) sua carga total é nula e sua massa total é 2M

d) Carga negativa e igual a 2 do valor da carga
3
elétrica do elétron.

c) sua carga total é 2Q e sua massa total é 2M

e) Carga nula.

e) sua carga total é nula e sua massa total é nula

613 (Unimep-SP) Analise as afirmações abaixo:

616 (PUC-SP) Não é possível eletrizar uma barra
metálica segurando-a com a mão, porque:

I. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem.
II. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem.
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d) sua carga total é Q e sua massa total é nula

a) a barra metálica é isolante e o corpo humano é
bom condutor

b) a barra metálica é condutora e o corpo humano é
isolante
c) tanto a barra metálica como o corpo humano são
bons condutores
d) a barra metálica é condutora e o corpo humano é
semicondutor

Mantendo o bastão próximo, mas sem que ele toque nas esferas, estas são afastadas uma das outras, sem que se lhes toque, continuando ao longo
da mesma linha que formavam enquanto estavam
juntas.

e) tanto a barra metálica como o corpo humano são
isolantes
617 (UEL-PR) Campos eletrizados ocorrem naturalmente em 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.




Podemos afirmar que após afastar-se o bastão, as
esferas ficam:
a) duas delas com carga positiva e uma com carga
negativa
b) duas delas neutras e uma com carga positiva
c) uma neutra, uma com carga positiva e uma com
carga negativa
d) duas neutras e uma com carga negativa
619 (Fuvest-SP) Aproxi-mando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente
descarregadas e encostadas uma na outra, observase a distribuição de cargas esquematizada na figura
abaixo.

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.





















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:

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

a)








b)

 








 

c)







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







d)








 






 

e)

 








 







e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
618 (UFJF-MG) Três esferas metálicas neutras, eletricamente isoladas do ambiente, estão encostadas
umas nas outras com seus centros alinhados. Carrega-se um dos extremos de um bastão de vidro positivamente. Este extremo carregado é aproximado a
uma das esferas ao longo da linha formada por seus
centros (veja a figura abaixo para uma ilustração).
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620 (UFCE) A figura mostra as esferas metálicas,
A e B, montadas em suportes isolantes. Elas estão
em contato, de modo a formarem um único condutor descarregado. Um bastão isolante, carregado com carga negativa, q, é trazido para perto
da esfera A, sem tocá-la. Em seguida, com o bastão na mesma posição, as duas esferas são separadas.
A

622 (ITA-SP) Um objeto metálico carregado positivamente, com carga Q, é aproximado de um
eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a Q.

A

q

Sobre a carga final em cada uma das esferas podemos afirmar:
a) A carga final em cada uma das esferas é nula.
b) A carga final em cada uma das esferas é negativa.
c) A carga final em cada uma das esferas é positiva.

I. À medida que o objeto for se aproximando do
eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que
já estavam.

d) A carga final é positiva na esfera A e negativa na
esfera B.

II. À medida que o objeto for se aproximando, as
folhas permanecem como estavam.

e) A carga final é negativa na esfera A e positiva na
esfera B.

III. Se o objeto tocar o terminal externo do
eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se.

621 (UEPI) Um pêndulo eletrostático sofre atração
elétrica por um bastão A e repulsão elétrica por outro bastão, B, conforme indica a figura.

Nesse caso, pode-se afirmar que:
a) somente a afirmativa I é correta
b) as afirmativas II e III são corretas
c) as afirmativas I e III são corretas
d) somente a afirmativa III é correta
e) nenhuma das afirmativas é correta

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.

623 (Vunesp-SP) Assinale a alternativa que apresenta o que as forças dadas pela lei da Gravitação
Universal de Newton e pela lei de Coulomb têm em
comum.
a) Ambas variam com a massa das partículas que
interagem.
b) Ambas variam com a carga elétrica das partículas
que interagem.

c) Se A for negativo, o pêndulo pode ser positivo.

c) Ambas variam com o meio em que as partículas
interagem.

d) Se B for negativo, o pêndulo pode ser negativo
ou neutro.

d) Ambas variam com o inverso do quadrado da distância entre as partículas que interagem.

e) A e B podem ter cargas de mesmo sinal e o pêndulo ser neutro.

e) Ambas podem ser tanto de atração como de
repulsão entre as partículas que interagem.
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624 (ESPM-SP) No centro do quadrado abaixo, no
vácuo, está fixa uma carga elétrica q. Nos vértices
do quadrado temos, também fixas, as cargas Q,
Q, Q e Q. Para qual das direções aponta a força elétrica resultante na carga central?
Q

B

Q
B

q

C

B



a) A

0,1 m

b) B

D
Q

627 (UFOP-MG) A figura mostra a configuração
de equilíbrio de uma pequena esfera A e um pêndulo B que possuem cargas de mesmo módulo.

Q

A
B

c) C
d) D
e) E

625 (UNI-RIO) Duas esferas metálicas idênticas,
de dimensões desprezíveis, eletrizadas com cargas
elétricas de módulos Q e 3Q atraem-se com força
de intensidade 3,0  101 N quando colocadas a uma
distância d, em certa região do espaço. Se forem
colocadas em contato e, após o equilíbrio
eletrostático, levadas à mesma região do espaço e
separadas pela mesma distância d, a nova força de
interação elétrica entre elas será:
a) repulsiva de intensidade 1,0  101 N
b) repulsiva de intensidade 1,5  101 N

a) O que pode ser afirmado sobre os sinais das cargas de A e B?
b) Se tg   4 e a massa de B é 0,1 kg, determine
3
os módulos das cargas de A e B.
(Dados: aceleração da gravidade g  10 m/s2; k0 
9  109 N  m2/C2)
628 (Unama-PA) A molécula da água, sendo polar
(distribuição assimétrica de cargas com acúmulo de
positivas de um lado e negativas do outro – Figura 1),
tem a capacidade de atrair corpos neutros.

c) repulsiva de intensidade 2,0  101 N
d) atrativa de intensidade 1,0  101 N
e) atrativa de intensidade 2,0  101 N
626 (Furg-RS) A figura mostra duas esferas metálicas de massas iguais, em repouso, suspensas por
fios isolantes.

g

Figura 1

Figura 2

Esta capacidade confere à água o “poder” de limpeza pois, por onde ela passa, seus lados
“eletrizados” vão atraindo partículas neutras (Figura 2) e arrastando-as com o fluxo em direção
aos esgotos. Pode-se dizer que um corpo eletrizado (indutor) atrai um corpo neutro porque induz
neste...
a) apenas cargas de sinal contrário ao das cargas do
indutor, sendo, portanto, atraídas

O ângulo do fio com a vertical tem o mesmo valor
para as duas esferas. Se ambas as esferas estão eletricamente carregadas, então elas possuem, necessariamente, cargas:
a) de sinais contrários
b) de mesmo sinal
c) de mesmo módulo
d) diferentes
e) positivas

b) apenas cargas de mesmo sinal das cargas do
indutor, sendo, portanto, atraídas
c) cargas das duas espécies, porém, as de sinal
contrário ao das cargas do indutor são mais numerosas e a força de atração é maior que a de
repulsão
d) cargas das duas espécies, porém, as de sinal contrário ao das cargas do indutor, ficam mais próximas deste e a força de atração é maior que a de
repulsão.
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629 (FEI-SP) Duas cargas elétricas puntiformes
Q1 e Q2  4Q1 estão fixas nos pontos A e B, distantes 30 cm. Em que posição (x) deve ser colocada
uma carga Q3  2Q1 para ficar em equilíbrio sob
ação somente de forças elétricas?
Q1

Q3

A

Q2
B

x
30 cm

a) x  5 cm

c) x  15 cm

b) x  10 cm

d) x  20 cm

e) x  25 cm

630 (PUCC-SP) As cargas elétricas puntiformes Q1
e Q2, posicionadas em pontos fixos conforme o esquema abaixo, mantêm, em equilíbrio, a carga elétrica puntiforme q alinhada com as duas primeiras.
Q1

Q2

suspensa, em equilíbrio, acima de A, a uma distância h. Desprezando o atrito com as paredes
de vidro e a atração gravitacional entre as esferas, calcule o valor de h. (Considere: g  10,0 m/s2,
k 0  1 e 0  9,0  10 9 N  m 2/C 2)
4
633 Duas pequenas esferas, A e B, de massas iguais
a 50 g e 100 g, respectivamente, são colocadas à
distância de 30 cm sobre a linha de maior declive de
um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação é 30o.
Fixa-se a esfera B ao plano e fornece-se a cada esfera a mesma quantidade de carga elétrica.
Considerando desprezível o atrito entre as esferas
e o plano, indique qual deverá ser o valor e o sinal
da carga fornecida a cada esfera, de modo que a
esfera A se mantenha em equilíbrio na sua posição
inicial.

q

B
4 cm

A

2 cm

30°

De acordo com as indicações do esquema, o módulo
Q1
da razão
é igual a
Q2
a) 2
3

b) 3
2

c) 2

d) 9

e) 36

631 (UERJ) Duas partículas de cargas 4Q e Q
coulombs estão localizadas sobre uma linha, dividida em três regiões, I, II e III, conforme a figura:




1

2

3

Q

4

5

6

a) 20 kN/C

d) 20 N/C

b) 0,8 N/C

e)0,8 N/C

c) 0,8 kN/C



4Q

0

634 (UFPel-RS) Numa certa experiência, verificou-se
que a carga de 5 mC, colocada num certo ponto
do espaço, ficou submetida a uma força de origem
elétrica de valor 4  103 N. Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a:

7

8

9

10 11 12 13

Observe que as distâncias entre os pontos são todas
iguais.
a) Indique a região em que uma partícula positivamente carregada (Q coulomb) pode ficar em equilíbrio.
b) Determine esse ponto de equilíbrio.
632 (Unitau-SP) Um tubo de vidro na posição vertical contém duas esferas iguais A e B, de massas
1,0  104 kg. A esfera A é fixada no fundo do
tubo enquanto B pode subir ou descer dentro do
tubo, acima de A. Quando a carga q  4,0  108 C
é colocada em cada esfera, a esfera B permanece
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635 (Ceetps-SP) Uma partícula de massa 1,0  105 kg
e carga elétrica 2,0 mC fica em equilíbrio quando
colocada em certa região de um campo elétrico.
Adotando-se g  10 m/s2, o campo elétrico naquela região tem intensidade, em V/m, de:
a) 500

d) 50

b) 0,050

e) 200

c) 20
636 (UCS-RS) Uma carga elétrica q fica sujeita a
uma força elétrica de 4,0 mN ao ser colocada num
campo elétrico de 2,0 kN/C. O valor da carga elétrica q, em microcoulomb ( C), é de:
a) 4,0

d) 1,0

b) 3,0

e) 0,5

c) 2,0

637 (UFAC) Uma carga elétrica de 6 C pode produzir em um ponto situado a 30 cm da carga um
campo elétrico de:
a) 6  105 N/C

d) 16  105 N/C

b) 9  105 N/C

e) 54  105 N/C

640 (UEMA) A figura mostra linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas puntiformes q1 e q2.

c) 12  105 N/C

q2

q1

(Dado: k0  9  10 N  m /C )
9

2

2

638 (MACK-SP) O módulo do vetor campo elétrico
(E) gerado por uma esfera metálica de dimensões
desprezíveis, eletrizada positivamente, no vácuo
(k0  9  109 N  m2/C2), varia com a distância ao seu
centro (d), segundo o diagrama dado.
E (104 V/m)
28,8

3,2
0

1,0

3,0

d (102 m)

Pergunta-se:
a) Nas proximidades de que carga o campo
eletrostático é mais intenso? Por quê?
b) Qual é o sinal do produto q1  q2?
641 (UFSC) A figura mostra duas situações distintas:
na situação 1 estão representados uma carga pontual negativa, Q1 e um ponto P; na situação 2 estão representados uma carga pontual positiva, Q2,
uma carga pontual negativa, Q3 e um ponto R,
localizado entre elas.
Q1

Q2

P

Q3

P

Sendo e  1,6  1019 C (módulo da carga do elétron ou do próton) a carga elementar, podemos afirmar que essa esfera possui:

Assinale a(s) proposição(ões) verdadeira(s).

a) um excesso de 1  1010 elétrons em relação ao
número de prótons

(01) O campo elétrico no ponto P aponta horizontalmente para a direita.

b) um excesso de 2  1010 elétrons em relação ao
número de prótons

(02) O campo elétrico no ponto R pode ser igual a zero,
dependendo das intensidades das cargas Q2 e Q3.

c) um excesso de 1  1010 prótons em relação ao
número de elétrons

(04) O campo elétrico no ponto P tem o mesmo sentido que o campo elétrico no ponto R.

d) um excesso de 2  1010 prótons em relação ao
número de elétrons

(08) O campo elétrico no ponto R, causado pela carga Q3, tem sentido oposto ao do campo elétrico
no ponto P.

e) igual número de elétrons e prótons
639 (UFAC) Uma carga elétrica de 1 C suspensa de
um fio inextensível e
sem massa está equilibrada, na posição mos30°
E
trada na figura, pela
ação de um campo m
eletrostático de intensidade 107 V/m.
O ângulo formado entre o fio e a direção vertical é
de 30º. O valor da tensão no fio será de:
a) 20 N

d) 120 N

b) 1 N

e) 1,4  102 N

c) 2 N

Situação 1

Situação 2

(16) As forças elétricas que as cargas Q2 e Q3 exercem uma sobre a outra são forças idênticas.
642 (MACK-SP) As cargas puntiformes q1  20 C e
q2  64 mC estão fixas no vácuo (k0  9  109 N  m2/C2),
respectivamente nos pontos A e B.
q1

q2

P

A

B
20 cm
1m

O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de:
a) 3,0  106 N/C

d) 4,5  106 N/C

b) 3,6  10 N/C

e) 5,4  106 N/C

6

c) 4,0  106 N/C
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643 (UERJ) Duas cargas pontuais q e Q estão dispostas como ilustra a figura.
q

Q

c) E 

3
36

kq N/C, direção x positivo

d) E 

3
36

kq N/C, direção y positivo

Se  Q  >  q , o campo elétrico produzido por essas
cargas se anula em um ponto situado:

e) E  54 3 q N/C, direção x negativo

a) à direita da carga positiva

647 (UFAL) Considere um retângulo de lados 3,0 cm
e 4,0 cm. Uma carga elétrica q colocada num dos
vértices do retângulo gera no vértice mais distante
um campo elétrico de módulo E. Nos outros dois
vértices, o módulo do campo elétrico é:

b) à esquerda da carga negativa
c) entre as duas cargas e mais próximo da carga positiva
d) entre as duas cargas e mais próximo da carga
negativa
644 (PUCC-SP) Duas cargas puntiformes
Q1  3,0  106 C e Q2  7,5  105 C
estão fixas sobre um eixo x, nos pontos de abscissas
24 cm e 60 cm, respectivamente. Os módulos dos
vetores campo elétrico gerados por Q1 e Q2 serão iguais
nos pontos do eixo x cujas abscissas, em cm, valem:
a) 1 e 9,0

d) 30 e 36

b) 9,0 e 15

e) 36 e 51

c) 15 e 30

a) E e E
9
16

d) 5E e 5E
4
3

b) 4E e 3E
25
16

e) 25E e 25E
9
16

c) 4E e 5E
3
3
648 (Unifor-CE) Considere os vértices consecutivos de
um quadrado P1, P2 e P3. Uma carga elétrica Q, que
está posicionada no vértice P1, gera nos vértices P2 e
P3 os campos elétricos cujos módulos são, respecti
vamente, E2 e E3. A razão E2 é igual a:
E3

645 (PUC-MG) A figura mostra duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos, colocadas a uma distância 2a, formando o que chamamos dipolo elétrico.

a) 0,25

d) 2,0

E4

b) 0,50

e) 4,0

E5

E3

E1

c)

E2

2

P
d
q

a

a

q

649 (Unicruz-RS) Quatro cargas elétricas puntiformes
de mesma carga q estão dispostas nos vértices de
um losango, conforme indica a figura:

O vetor que representa corretamente o campo elétrico resultante E, produzido por essas cargas num
ponto P, a uma distância d, é:
a) E1

d) E4

b) E2

e) E5

c) E3
646 (Fafeod-MG) Duas cargas elétricas positivas, de
valor q, estão colocadas nos pontos A e B, cujas respectivas coordenadas, em metros, são (3, 0) e (3,
0). Qual é o módulo e a direção do campo elétrico no
ponto P, situado a (0, 3 3 )?

q
L
q

d
q

L

L
q

Sabendo-se que a diagonal maior D vale o dobro da
diagonal menor, d, qual a intensidade do vetor campo elétrico resultante no centro do losango? (k 
constante dielétrica do meio)
a) 10 2 kq/L2

a) E 

3
36

kq N/C, direção y positivo

b)

5
kq/L2
2

b) E 

1
12

kq N/C, direção y negativo

c)

5
kq/L2
4
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L
D

d)

32
kq/L2
5

e) 10 kq/L2

650 (UFAL) Considere duas cargas elétricas
puntiformes fixas, q e Q, e o ponto P.

c) positiva e são paralelas entre si
d) negativa e podem cruzar-se entre si
e) negativa e não se podem cruzar entre si

P

654 (UEPI) A figura abaixo representa as linhas de
força de um campo elétrico, mas não mostra o que
está criando tais linhas de força.

Q

q

Verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas.
(00) Se q  Q, o campo elétrico resultante gerado
pelas duas cargas no ponto P é nulo.
(11) Se q  Q, o potencial elétrico gerado por essas
cargas no ponto P é nulo.
(22) Se q  Q, o campo elétrico gerado pelas cargas é nulo em dois pontos.
(33) Se q  Q, o potencial elétrico gerado por essas cargas é nulo ao longo da reta que une as cargas.
(44) Se q  Q, parte das linhas de força que iniciam
em Q terminam em q.
651 (UFBA) O campo elétrico criado por um dipolo
elétrico tem intensidade 4,5  108 N/C no ponto
médio da reta que une as cargas.
Sabendo que a constante eletrostática do meio é
9  109 N  m2/C2, a distância entre as cargas é igual a
20 cm e o módulo de cada uma das cargas que constituem o dipolo é X  105, determine o valor de X.
652 (UFSCar-SP) Na figura está representada uma linha de força de um
campo elétrico, um ponto P e os
vetores A, B, C, D e E.

A
E
D

B
P
C

Se uma partícula de carga elétrica positiva, suficientemente pequena para não alterar a configuração
desse campo elétrico, for colocada nesse ponto P,
ela sofre a ação de uma força F, melhor representada pelo vetor:
a) A

b) B

c) C

d) D

e) E

653 (UNI-RIO) Quando duas partículas eletrizadas com
cargas simétricas são fixadas em dois pontos de uma
mesma região do espaço, verifica-se, nesta região,
um campo elétrico resultante que pode ser representado por linhas de força. Sobre essas linhas de
força é correto afirmar que se originam na carga:
a) positiva e podem cruzar-se entre si
b) positiva e não se podem cruzar entre si

Assinale qual das afirmações a seguir corresponde a
uma possível explicação.
a) Uma barra positivamente eletrizada colocada à
direita da figura, perpendicular às linhas de força.
b) Uma carga positiva isolada, à esquerda das linhas
de força.
c) Uma carga negativa isolada, à direita das linhas
de força.
d) Uma barra positivamente eletrizada colocada à
esquerda das linhas de força e perpendicular às
mesmas.
e) Duas barras perpendiculares às linhas de força,
sendo a da esquerda negativa e a da direita positiva.
655 (Esam-RN) Uma carga positiva é lançada na mesma direção e no mesmo sentido das linhas de forças
de um campo elétrico uniforme E.
Estando sob ação exclusiva da força elétrica, o movimento descrito pela carga, na região do campo, é:
a) retilíneo e uniforme
b) retilíneo uniformemente retardado
c) retilíneo uniformemente acelerado
d) circular e uniforme
e) helicoidal uniforme
656 (Unimep-SP) Uma partícula de massa 2,0  1017 kg
e carga de 4,0  1019 C é abandonada em um campo elétrico uniforme de intensidade 3,0  102 N/C.
Desta forma pode-se concluir que a partícula:
a) permanece em repouso
b) adquire uma velocidade constante de 2,0 m/s
c) adquire uma aceleração constante de 6,0 m/s2
d) entra em movimento circular e uniforme
e) adquire uma aceleração constante de 3,0 m/s2
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657 (UEL-PR) Um próton tem massa m e carga elétrica e. Uma partícula α tem massa 4 m e carga 2 e.
Colocando sucessivamente um próton e uma partícula a numa região em que há um campo elétrico
constante e uniforme, estas partículas ficarão sujeitas a forças elétricas Fp e Fα, respectivamente.
F
A razão p vale:
F
a) 1
4

b) 1
2

c) 1

d) 2

Após atravessar a região entre as placas, essas gotas
vão impregnar o papel. (O campo elétrico uniforme
está representado por apenas uma linha de força.)
Emissor
de gotas
E
Placa

e) 4

Placa

Papel
3

658 (Unifor-CE) A figura abaixo representa uma partícula de carga q  2  108 C, imersa, em repouso, num campo elétrico uniforme de intensidade
E  3  102 N/C.


2

1

Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, a
2 e a 3 estão, respectivamente:
a) carregada negativamente, neutra e carregada
positivamente
b) neutra, carregada positivamente e carregada negativamente
c) carregada positivamente, neutra e carregada negativamente

q 


d) carregada positivamente, carregada negativamente e neutra

O peso da partícula, em newtons, é de:
a) 1,5  1010
b) 2  10

10

c) 6  10

10

d) 12  1010
e) 15  10

10

650 (UFJF-MG) Uma gotícula de óleo, de massa
m  9,6  1015 kg e carregada com carga elétrica
q  3,2  1019 C, cai verticalmente no vácuo.
Num certo instante, liga-se nesta região um campo
elétrico uniforme, vertical e apontando para baixo.
O módulo deste campo elétrico é ajustado até que a
gotícula passe a cair com movimento retilíneo e uniforme. Nesta situação, qual o valor do módulo do
campo elétrico?
a) 3,0  105 N/C

c) 5,0  103 N/C

b) 2,0  107 N/C

d) 8,0  103 N/C

660 (UFRN) Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a
jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta, que podem ser eletricamente
neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente.
Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras
da impressora, região onde existe um campo elétrico
uniforme E, atingindo, então, o papel para formar as
letras. A figura a seguir mostra três gotas de tinta,
que são lançadas para baixo, a partir do emissor.
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661 (UFF-RJ) A figura representa duas placas metálicas paralelas de largura L  1,0  102 m entre as
quais é criado um campo elétrico uniforme, vertical,
perpendicular às placas, dirigido para baixo e de
módulo E  1,0  104 V/m.
Um elétron incide no ponto O, com velocidade horizontal v  1,0  107 m/s, percorrendo a região entre
as placas. Após emergir desta região, o elétron atingirá uma tela vertical situada à distância de 0,40 m
das placas. (Dados: massa do elétron  9,1  1031 kg;
carga do elétron  1,6  1019 C)
Tela
L

0,40 m

V
O

Considerando desprezíveis o campo elétrico na região externa às placas e a ação gravitacional, calcule:
a) o módulo da força elétrica que atua no elétron
entre as placas, representando, na figura a seguir,
sua direção e sentido

b) o tempo que o elétron leva para emergir da região entre as placas
c) o deslocamento vertical que o elétron sofre ao
percorrer sua trajetória na região entre as placas
d) as componentes horizontal e vertical da velocidade do elétron, no instante em que ele emerge da
região entre as placas
e) o deslocamento vertical que o elétron sofre no
seu percurso desde o ponto O até atingir a tela
662 (UFOP-MG) Um próton penetra com energia
cinética K  2,4  1016 J numa região extensa de
um campo elétrico uniforme, cuja intensidade é
E  3,0  104 N/C. A trajetória descrita é retilínea,
com a partícula invertendo o sentido do movimento
após percorrer uma distância d. Sabendo-se que a
massa do próton é m  1,67  1027 kg e que sua
carga é q  1,6  1019 C, determine:

664 (UFBA) A figura representa uma placa condutora
A, eletricamente carregada, que gera um campo elétrico uniforme E, de módulo igual a 7  104 N/C. A
bolinha B, de 10 g de massa e carga negativa igual a
1 C, é lançada verticalmente para cima, com velocidade de módulo igual a 6 m/s. Considerando que
o módulo da aceleração da gravidade local vale
10 m/s2, que não há colisão entre a bolinha e a placa e desprezando a resistência do ar, determine o tempo, em segunA
g
E
dos, necessário para a
v
bolinha retornar ao
B
ponto de lançamento.
665 (UEM-PR) Sobre uma placa horizontal fixa são
mantidas em repouso, sob ação de forças externas,
duas esferas idênticas, eletrizadas, conforme a figura, sendo P o ponto médio entre elas.

a) o valor de d

q

b) o tempo gasto para percorrer a distância d

P

q

Nessas condições, assinale o que for correto.
(01) No ponto P, o campo elétrico resultante é nulo.

663 (UFES) Um campo elétrico uniforme de módulo
E é criado nas regiões AB e CD de mesma largura ,
indicadas na figura.




B

C

(04) A energia potencial do sistema formado pelas
duas esferas eletrizadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.
(08) Se colocarmos uma outra esfera com carga q,
no ponto P, a força resultante sobre ela será nula.

P
q

A

(02) No ponto P, o potencial elétrico resultante é nulo.

D

O campo tem sentidos opostos nas duas regiões e
não há campo elétrico no espaço BC entre elas.
Uma carga elétrica q é colocada no ponto P, sobre a superfície A, com velocidade inicial nula.
Sobre o movimento adquirido pela carga, podemos afirmar:
a) Ela permanece em repouso no ponto P.
b) Ela se movimenta até a superfície B, onde permanece em repouso.
c) Ela se movimenta até a superfície C, de onde
retorna.
d) Ela alcança o ponto central entre B e C, de onde
retorna.
e) Ela alcança a superfície D, com velocidade final
nula.

(16) Retirando-se as forças externas e colocando-se
uma outra esfera com carga q no ponto P, esta
esfera permanecerá onde está e as esferas externas
se avizinharão a ela.
(32) Se for colocada uma outra carga q, no ponto
P, o sistema se neutralizará.
666 (UFAL) Duas cargas elétricas puntiformes de
1,0  107 C e 2,0  108 C estão a uma distância de
10 cm uma da outra. Aumentando-se a distância
entre elas de d, a energia potencial elétrica do sistema diminui 1,35  104 J. Sendo a constante
eletrostática igual a 9,0  109 N  m2/C2, determine o
valor de d, em centímetros.
667 (Vunesp-SP) Dentre as grandezas físicas apresentadas, assinale a que é vetorial.
a) pressão

d) campo elétrico

b) energia

e) potencial elétrico

c) temperatura
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668 (Unip-SP) Considere uma partícula eletrizada com
uma carga Q fixa em um ponto A.
A

B

C

(Q)
d

d

Sabe-se que o potencial elétrico em B vale 20 V
e o vetor campo elétrico em C tem módulo igual
a 20 N/C. O potencial elétrico em C (V C) e o
módulo do vetor campo elétrico em B (E B) serão
dados por:
a) VC  10 V e EB  40 N/C
b) VC  10 V e EB  80 N/C
c) VC  40 V e EB  10 N/C
d) VC  20 V e EB  20 N/C

671 (Uneb-BA) Duas cargas pontuais, qA  5 C e
qB  2 C, estão distantes 20 cm uma da outra. O
potencial eletrostático, em kV, no ponto médio entre as cargas é:
a) 630

d) 360

b) 580

e) 270

c) 450
672 (MACK-SP) No vácuo, as cargas Q e Q são
colocadas nos pontos B e C da figura.
Sendo k0 a constante eletrostática do vácuo, podemos afirmar que o potencial
elétrico no ponto A, em relação ao infinito, é dado por:

4m

A

C
3m

Q

B

e) VC  40 V e EB  80 N/C

a) 2k0  Q

d) k0  Q
8

669 (Unitau-SP) Num dado ponto P, a uma certa
distância de uma carga elétrica, puntiforme, o
módulo do campo elétrico é igual a 500 N/C e o
potencial vale 3,0  103 V. Sendo a constante da
lei de Coulomb, k0  9  109 N  m2/C2, a distância
do ponto à carga e o valor da carga elétrica valem,
respectivamente:

b) k0  Q

e) k0  Q
12

a) 6,0 m e 2,0  106 C
b) 6,0 m e 2,0  106 C
c) 3,0 m e 2,0  106 C
d) 3,0 m e 2,0  106 C
e) 6,0 m e zero
670 (UEL-PR) Duas cargas elétricas positivas, Q1 e Q2,
posicionadas conforme está indicado no esquema,
geram um campo elétrico na região. Nesse campo
elétrico, o potencial assume o mesmo valor nos pontos M e N.

c) k0  Q
2
673 (UFPB) O potencial a uma distância de 3 m de
uma dada carga elétrica é de 40 V. Se em dois vértices de um triângulo eqüilátero de 3 m de lado forem colocadas duas cargas iguais a esta, qual o potencial, em volts, gerado por essas cargas no terceiro vértice?
674 (Unimep-SP) Quatro partículas eletrizadas estão
fixas nos vértices de um quadrado.
As partículas têm as cargas elétricas indicadas nas
figuras.
Assinale a opção em que o potencial elétrico e o
vetor campo elétrico, no centro C do quadrado, são
ambos nulos.
a)

Q

Q

d)

2Q

C
M

Q

Q2

b)

C

Q

2Q

Q

2Q

e)

As informações e o esquema permitem concluir que
Q1
vale:
a razão
Q2

3
8

b)

1
2

c)

2
3

d)

3
2
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e) 2

c)

Q
C

Q

2Q

2Q

Q
C

Q

Q

Q

C

a)

Q

N

Q1

Q

2Q

Q

Q

675 (Uniube-MG) Uma carga elétrica puntiforme
Q  4 C vai de um ponto X a um ponto Y situados
em uma região de campo elétrico onde o potencial
Vx  800 V e Vy  1 200 V. O trabalho realizado
pela força elétrica em Q no percurso citado é:
a) 1,6  103 J

d) 8,0  103 J

b) 1,6  103 J

e) 9,0  103 J

c) 8,0  103 J
676 (FURRN) Entre dois pontos do espaço existe uma
diferença de potencial de 100 volts.
Uma carga elétrica de 5,0  104 C que se desloca
entre esses pontos sofre uma variação de energia
cinética, em joules, de módulo:
a) 5,0  102
b) 2,0  10

4

c) 5,0

e) 500

d) 20

677 (UFPI) Uma partícula, com carga elétrica
q  2  1029 C, é liberada do repouso numa região
onde existe um campo elétrico externo. Após se afastar alguns centímetros da posição inicial, a partícula já
adquiriu uma energia cinética, dada por K  4  106 J.
Sobre a diferença de potencial (V  V1  V2), entre
essas duas posições, podemos afirmar:
a) V  2 KV

d) V  4 KV

b) V  4 KV

e) V  2 KV

c) V  0
678 (MACK-SP) Uma partícula beta (q  1,6  1019 C;
m  9,1  1031 kg), inicialmente em repouso, passa a
se movimentar devido à ação exclusiva de um campo
elétrico uniforme de intensidade E  2,0  104 V/m.
Após um deslocamento de 1,0 mm, o vetor quantidade de movimento dessa partícula tem módulo
aproximadamente igual a:
a) 1,0  10 N  s
6

b) 1,7  10 N  s
6

d) 1,2  10

25

Ns

e) 2,4  10

25

Ns

c) 2,4  1024 N  s
679 (UFJF-MG) Em uma região de campo elétrico
uniforme de intensidade E  20 000 V/m, uma carga q  4  108 C é levada de um ponto A, onde
VA  200 V, para um ponto B, onde VB  80 V. O
trabalho realizado pela força elétrica, no deslocamento da carga entre A e B e a distância entre os
pontos A e B são, respectivamente, iguais a:

d) 2,4  105 N e 6  103 m
e) 0 e 8  103 m
680 (UNI-RIO/Ence) Uma superfície plana e infinita,
positivamente carregada, origina um campo elétrico de módulo 6,0  107 N/C.










E

C

A

B

E
E

Considere que os pontos B e C da figura são
eqüidistantes da superfície carregada e, além disso,
considere também que a distância entre os pontos A
e B é de 3,0 m, e entre os pontos B e C é de 4,0 m.
Com isso, os valores encontrados para a diferença de
potencial elétrico entre os pontos A, B e C, ou seja:
VAB, VBC e VAC são, respectivamente, iguais a:
a) zero; 3,0  108 V; 1,8  108 V
b) 1,8  108 V; zero; 3,0  108 V
c) 1,8  108 V; 1,8  108 V; 3,0  108 V
d) 1,8  108 V; 3,0  108 V; zero
e) 1,8  108 V; zero; 1,8  108 V
B

681 (UEL-PR) Considere o campo
C
elétrico gerado por uma carga eléR
trica puntiforme q1, localizada
q1
D
no centro de um círculo de raio R.
Uma outra carga elétrica punA
tiforme, q 2 , é levada da posição A para B, de B para C, de C para D e, finalmente, de D para A, conforme mostra a figura.
Sobre isso, considere as afirmativas.
I. O trabalho é menor na trajetória BC que na trajetória DA.
II. O trabalho na trajetória AB é positivo se a carga
q2 for positiva.
III. O trabalho na trajetória AB é igual ao trabalho no
trajeto BC  CD  DA.
IV. O trabalho na trajetória AB  BC  CD  DA é nulo.
Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa
correta.
a) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

a) 4,8  106 N e 6  103 m

c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

b) 4,8  106 J e 6  103 m

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

c) 2,4  105 J e 8  103 m

e) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
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682 (UFRS) A figura abaixo representa linhas de força
correspondentes a um campo elétrico uniforme. Os
pontos I, J, K e L situam-se nos vértices de um retângulo cujos lados IJ e KL são paralelos às linhas de força.

685 (UECE) Em uma região do espaço existe uma distribuição de cargas que causam um campo elétrico
representado na figura através de suas linhas
eqüipotenciais.

E
K

L

I

J

250 V 300 V 350 V 400 V
P

Em função disso, assinale a alternativa correta.
a) O potencial elétrico em K é maior do que o potencial elétrico em I.

Se colocarmos um próton com velocidade nula sobre a eqüipotencial de 300 V ele:

b) O potencial elétrico em J é maior do que o potencial elétrico em I.

a)permanecerá parado

c) O potencial elétrico em K é igual ao potencial elétrico em L.

c) se deslocará para a eqüipotencial de 350 V

b) se deslocará ao longo da mesma eqüipotencial

d) A diferença de potencial elétrico entre I e J é a
mesma que existe entre I e L.

d) se deslocará para a eqüipotencial de 250 V

e) A diferença de potencial elétrico entre I e L é a
mesma que existe entre J e L.

686 (PUC-SP) Uma partícula emitida por um núcleo
radioativo incide na direção do eixo central de um
campo elétrico uniforme de intensidade 5  103 N/C,
de direção e sentido indicados na figura, gerado por
duas placas uniformemente carregadas e distanciadas de 2 cm.

683 (Esam-RN) A figura mostra linhas de força de um
campo elétrico uniforme, de 2  103 V/m de intensidade, separadas 3 cm uma de outra, e duas superfícies eqüipotenciais desse campo, distantes 4 cm.

O

3 cm

A

←

V0

B
E

←

E

4 cm

O trabalho realizado pela força do campo para deslocar uma carga elétrica positiva de 6  106 C de A
até B, em 104 joules, será:
a) 3,6

b) 4,8

c) 6,0

d) 7,2

e) 8,4

684 (UFSM-RS) A figura representa linhas de força de
um campo elétrico uniforme e quatro superfícies
eqüipotenciais separadas pela mesma distância d.
V1

V2

V3

Assinale a alternativa que representa uma possível
situação quanto à:
I. natureza da carga elétrica da partícula;
II. trajetória descrita pela partícula no interior do
campo elétrico e
III. ddp entre o ponto de incidência sobre o campo
elétrico e o ponto de colisão numa das placas.

V4

I. carga elétrica

II. trajetória

III. ddp

a)

negativa



50 V

b)

positiva



300 V

Uma carga Q deslocada nesse campo ganhará mais
energia potencial eletrostática, ao ser movimentada de:

c)

negativa



300 V

a) V1 para V3

d) V4 para V1

d)

negativa



50 V

b) V2 para V4

e)V3 para V1

e)

positiva



50 V

d

d

d

c) V4 para V2
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687 (UFSC) A figura abaixo mostra um arranjo de placas metálicas paralelas. As placas 2 e 3 possuem um
furo em seus centros. Assinale a(s) proposição(ões)
verdadeira(s) e dê como resposta a soma delas.
1

0,03 m

2

0,03 m

3

0,03 m

4

Considerando a massa do elétron 9,0  1031 kg e
sua carga elétrica em valor absoluto 1,6  1019 C, a
velocidade do elétron com energia cinética 1,0 eV
tem valor aproximado:
a) 6,0  105 m/s

d) 5,0  104 m/s

b) 5,0  105 m/s

e)6,0  104 m/s

c) 4,0  105 m/s

A

12 V

12 V

(01) O potencial da placa 4 é igual ao da placa 1.
(02) O campo elétrico entre as placas 1 e 2 tem sentido da placa 2 para a placa 1 e seu módulo vale
400 V/m.
(04) Se abandonamos um elétron no ponto A, o
movimento do mesmo será acelerado entre as placas 1 e 2, uniforme entre as placas 2 e 3 e retardado
entre as placas 3 e 4.
(08) O trabalho realizado para deslocar um elétron
da placa 1 até a placa 4 é nulo.
(16) O campo elétrico entre as placas 2 e 3 é nulo.
(32) A diferença de potencial entre as placas 1 e 4 é
24 V.
688 (PUC-MG) Uma partícula de massa m e carga q,
positiva, é abandonada em repouso num campo elétrico uniforme, produzido por duas placas metálicas
P1 e P2, movendo-se então unicamente sob a ação
desse campo.
y
P2

  

   

690 (UFOP-MG) O condutor da figura, isolado e em
equilíbrio eletrostático, está carregado com uma
carga Q positiva.
B
A

condutor
isolante

Considere as seguintes afirmativas:
I. O campo elétrico no interior do condutor é zero.
II. O campo elétrico nos pontos externos está orientado para fora do condutor.
III. O módulo do campo elétrico no ponto A é maior
do que no ponto B (A e B são pontos infinitamente
próximos do condutor).
Marque a alternativa correta.
a)Apenas I é verdadeira.
b)Apenas I e II são verdadeiras.
c)Apenas II e III são verdadeiras.
d)Apenas III e I são verdadeiras.
e)Todas as afirmativas são verdadeiras.

V
P1

  

   

Assinale a opção correta.
a) A aceleração da partícula é a  qEm.
b) A partícula será desviada para a direita, descrevendo uma trajetória parabólica.

691 (Fafi-BH) Durante uma tempestade com grande
incidência de raios, em Belo Horizonte, um estudante
de Física estaciona seu carro próximo à lagoa da
Pampulha e espera tranqüilamente que a tempestade passe.
Ele se sente protegido dos raios, dentro do carro,
porque as cargas elétricas em excesso:

c) A energia cinética, após a partícula ter percorrido
uma distância d, é Ec  qEd.

a)ficam distribuídas na superfície interna do veículo

d) A partícula executará um movimento uniforme.

c)escoam para a Terra através dos pneus

e) A força que atua sobre a partícula é perpendicular ao campo.

d)se neutralizam na lataria, não provocando danos
no estudante.

689 (PUC-SP) Um elétron-volt (eV) é, por definição, a
energia cinética adquirida por um elétron quando
acelerado, a partir do repouso, por uma diferença
de potencial de 1,0 V.

692 (UnB-DF) Resumidamente, raios ocorrem porque
regiões carregadas são criadas nas nuvens por processos de polarização e de separação de cargas em

b)ficam distribuídas na superfície externa do veículo
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seu interior, gerando assim intensos campos elétricos que ultrapassam a rigidez dielétrica do ar, que é
o maior campo elétrico que um dielétrico pode suportar sem perder as suas propriedades isolantes.
Uma nuvem típica que provoca raios tem uma carga
positiva em sua parte superior, uma carga negativa
logo abaixo desta e uma pequena carga positiva em
sua parte inferior. Um modelo simplista para essa
nuvem seria o de três partículas alinhadas de cima
para baixo com cargas (Q  q), Q e q, conforme
mostra a figura a seguir. Seja D a distância da partícula superior à do meio, d a distância da partícula
do meio à inferior e h a distância da partícula inferior ao solo onde o raio incidirá. Usando este modelo
simplista, calcule o menor valor que a rigidez
dielétrica do ar deve ter para impedir a incidência
de raios no solo. Dê a sua Q  q 
resposta em 105 V/m.
D
(Considere os dados: a
constante eletrostática é
9  109 N  m2/C2, Q  12 C,
q  4 C, h  100 m,
d  20 m e D  80 m.)

694 (UEL-PR) Um condutor esférico, de 20 cm de diâmetro, está uniformemente eletrizado com carga
de 4,0 C e em equilíbrio eletrostático. Em relação
a um referencial no infinito, o potencial elétrico de
um ponto P que está a 8,0 cm do centro do condutor vale, em volts:
(Dado: constante eletrostática do meio  9,0  109
N  m2/C2)
a) 3,6  105

c) 4,5  104

b) 9,0  104

d) 3,6  104

695 (Unicap-PE) Na figura, QA  32 C e QB  18 C
(o meio é o vácuo)
Informações para as proposições 0-0, 1-1 e 2-2.
8m

QA

C

5m
6m

D
5m

Q 
q 

e)4,5  103

QB

d
h

solo

693 (UFSC) Assinale a(s) proposição(ões) corretas(s):

Verifique se as afirmativas a seguir são verdadeiras
ou falsas.
(0 0) O módulo do campo elétrico criado pela carga
QA, no ponto C, é igual ao módulo do campo elétrico criado pela carga QB no ponto C.

(01) O campo elétrico, no interior de um condutor
eletrizado em equilíbrio eletrostático, é nulo.

(1 1) O potencial elétrico, no ponto C, é 6,3  104 V.

(02) O campo elétrico, no interior de um condutor eletrizado, é sempre diferente de zero, fazendo com que o
excesso de carga se localize na superfície do condutor.

(2 2) O trabalho necessário para se deslocar uma
carga de prova de C para D é independente do valor
da carga e é numericamente igual à energia potencial eletrostática do sistema.

(04) Uma pessoa dentro de um carro está protegida
de raios e descargas elétricas porque uma estrutura
metálica blinda o seu interior contra efeitos elétricos externos.
(08) Numa região pontiaguda de um condutor, há
uma concentração de cargas elétricas maior do
que numa região plana, por isso a intensidade do
campo elétrico próximo às pontas do condutor é
muito maior do que nas proximidades de regiões
mais planas.
(16) Como a rigidez dielétrica do ar é 3  10 N/C, a
carga máxima que podemos transferir a uma esfera
de 30 cm de raio é de 10 microcoulombs.
6

(32) O potencial elétrico, no interior de um condutor carregado, é nulo.
(64) Devido ao poder das pontas, a carga que podemos transferir a um corpo condutor pontiagudo é
menor que a carga que podemos transferir para uma
esfera condutora que tenha o mesmo volume.
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(3 3) A carga de um condutor, em equilíbrio
eletrostático, está concentrada em seu centro.
(4 4) O potencial, numa região de campo elétrico
uniforme, é constante.
696 (UEM-PR) Os gráficos abaixo representam a variação da intensidade do campo e do potencial, devido
a um condutor esférico uniformemente eletrizado:
E (N/C)

u (V)

9,0  104

900

0

1

d (cm)

0

1

d (cm)

Sendo k0  9,0  109 (SI), a carga elétrica distribuída
na superfície desse condutor vale:
a) 107 C
b) 10

7

C

c) 109 C
d) 10

9

C

e) n.d.a.

697 (UEM-PR) Com relação aos gráficos e ao condutor esférico do exercício anterior, o ponto localizado
externamente à esfera (cujo campo tem a mesma
intensidade que a da superfície) está distante do
centro aproximadamente:

701 (UFR-RJ) Uma esfera condutora, de 2 m de diâmetro, uniformemente carregada, possui densidade superficial de cargas de 108 C/m2 (área da esfera  4 R2).

a) 2,8 cm

c) 0,4 cm

b) 1,4 cm

d) 2,1 cm

b) Qual é a intensidade de campo elétrico na superfície da esfera?

e) n.d.a.

698 (Unitau-SP) Uma partícula com carga 5,0  106 C
é colocada no centro de uma esfera metálica, oca,
de raios R1 e R2, e descarregada, como indica a figura. As quantidades de cargas que se acumulam nas
superfícies interna e externa da esfera valem, respectivamente:

a) Qual é a carga sobre a esfera?

702 (MACK-SP) Considerando um ponto do infinito
como referencial, o potencial elétrico de uma esfera
condutora no vácuo (k0  9  109 N  m2/C2) varia
com a distância ao seu centro, segundo o gráfico.
V (V)
b

a) zero e zero
60

b) 5,0  106 C e 5,0  106 C
c) 5,0  106 C e 5,0  106 C
d) zero e 5,0  106 C

q

R1
0

R2

e) 5,0  106 C e zero
699 (UFJF-MG) A cúpula de um gerador Van de Graaff
é constituída de uma casca esférica de raio 10 cm.
Deixa-se o gerador ligado até que sua cúpula adquira carga de 6  10 8 C e fique em equilíbrio
eletrostático. Uma carga de prova de 109 C é colocada no centro da cúpula do gerador.
A respeito da força eletrostática e do potencial a
que a carga de prova fica submetida, podemos afirmar que seus módulos são, respectivamente:
a) 5,4  105 N; 5,4  103 V

a

15

d (cm)

A capacidade elétrica dessa esfera é 10 pF. Os valores de a e b do gráfico são, respectivamente:
a) 5 e 100

c) 5 e 120

b) 6 e 100

d) 6 e 120

e) 9 e 100

703 (UFMG) Uma esfera metálica de raio R  0,50 m
é carregada a um potencial de 300 V. A esfera ficará carregada com uma carga de (dado: k0  9  109
N  m2/C2):
a) 1,7  108 C

c) 5,0 C

b) 8,3  105 C

d) 3,8  103 C

e) 3,0  105 C

c) 5,4  105 N; depende da localização do ponto

704 (UFMG) Com relação à questão anterior, os campos elétricos nos pontos situados a 1,0 cm e a 10 cm
do centro da esfera são, respectivamente:

d) zero; zero

a) zero e zero

b) zero; 5,4  103 V

700 (Unip-SP) Considere uma esfera metálica, de raio
R, eletrizada com carga positiva e isolada eletricamente do resto do universo.
Considere um ponto P externo à esfera e a uma distância 2R de seu centro.
Em relação ao campo elétrico criado pela esfera eletrizada, seja V o potencial elétrico e E o módulo do
vetor campo elétrico, associado ao ponto P.
A razão V vale:
E
a) 1

c) R

b) R
2

d) 3 R
2

e) 2R

b) 1,0  105 V/m e 2,7  105 V/m
c) 2,7  105 V/m e 2,7  105 V/m
d) zero e 2,7  105 V/m
e) 5,4  104 V/m e 2,7  105 V/m
705 (UFMG) Retome o enunciado da questão anterior.
Os campos elétricos em dois pontos situados a 0,10 m
e 3,0 m do centro da esfera são:
a) 1,8  103 e 5,0  103 V/m
b) 4,5 e 5,0 V/m
c) 15  103 e 17 V/m
d) zero e 3,0  105 V/m
e) zero e 17 V/m
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706 (Fuvest-SP) Dois condutores esféricos, A e B, de
raios respectivos R e 2R estão isolados e muito distantes um do outro. As cargas das duas esferas são
de mesmo sinal e a densidade superficial de carga
da primeira é igual ao dobro da densidade de carga
da segunda. Interligam-se as duas esferas por um
fio condutor.
Diga se ocorre passagem de carga elétrica de um
condutor para outro. Justifique sua resposta.
707 (UFOP-MG) Uma esfera metálica de raio R  10 cm
e carga 3  106 C é ligada por um fio condutor
a outra esfera metálica, de raio r  5 cm e carga
2  106 C.
A

fio condutor
r

R

B

c) cargas positivas movimentar-se-ão de A para B
d) não há passagem de cargas elétricas
e) cargas positivas movimentar-se-ão de B para A
710 (UEPI) Um capacitor possui capacitância igual
a 4,0  106 F. Quando submetido a uma tensão
de 200 V ele acumula uma quantidade de carga
igual a:
a) 4,0  104 C

d) 7,0  104 C

b) 5,0  104 C

e) 8,0  104 C

c) 6,0  104 C
711 (UEPI) Assinale a alternativa correta acerca da
capacitância de um capacitor de placas paralelas:
a) é diretamente proporcional à área de cada placa
e à distância entre elas
b) é inversamente proporcional à área de cada placa
e à distância entre elas

I. Ao se estabelecer a ligação surge no fio um campo
elétrico dirigido da esfera maior para a esfera menor.
II. Quando se faz a ligação, elétrons deslocam-se da
esfera maior para a esfera menor.
III. Após estabelecido o equilíbrio eletrostático, as
esferas estarão carregadas com cargas iguais.

c) é inversamente proporcional à área de cada placa
e diretamente proporcional à distância entre elas
d) é diretamente proporcional à área de cada placa
e inversamente proporcional à distância entre elas
e) independe do isolante entre as placas do
capacitor

Dentre as afirmativas podemos dizer que:
712 (Uneb-BA) Um capacitor isolado possui carga
elétrica de 2  106 C e potencial elétrico de 104 V.
Se sua carga for modificada para 4  106 C, seu
novo potencial, em kV, será

a) todas são corretas
b) são corretas apenas I e II
c) são corretas apenas I e III
d) apenas I é correta
e) apenas II é correta
708 (UnB-DF) Duas esferas metálicas, A e B, de raios
2R e R, respectivamente, são eletrizadas com cargas
QA e QB. Uma vez interligadas por um fio metálico,
não se observa passagem de corrente. Podemos
QA
então afirmar que a razão
é igual a:
QB
a) 1
2

b) 1

c) 2

d) 4

e) 1
4

709 (Med. ABC-SP) Duas esferas metálicas, A e B,
de raios 3R e R, estão isoladas e em equilíbrio
eletrostático. Ambas estão eletrizadas com cargas
positivas 6Q e Q, respectivamente. Interligando-as
com fio metálico, podemos afirmar que:
a) os elétrons vão de B para A
b) os elétrons vão de A para B
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a) 5

d) 15

b) 8

e) 20

c) 10
713 (UFPB) Um capacitor é carregado por uma bateria até atingir uma diferença de potencial de 600
V entre suas placas. Em seguida, estas placas são
desligadas da bateria e interligadas através de um
resistor, de grande valor, até que o capacitor esteja
totalmente descarregado. Durante o processo de
descarga, a quantidade total de calor produzida no
resistor é 0,9 J. Determine:
a) a capacitância deste capacitor
b) a carga nesse capacitor, quando a diferença de
potencial entre suas placas for de 150 V
714 (UFPE) O gráfico a seguir representa a variação
da diferença de potencial entre as placas de um
capacitor plano de placas paralelas e capacitância igual

a 5,0  105 F, quando carregado de uma carga inicial
qi  0 até uma carga final qf  5,0  105 C.

718 (MACK-SP) Na associação dada, a ddp entre as
armaduras do capacitor de 4 F é:
18 V

V (volts)
12
6 F

10
8

4 F

6 F

6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

q (105C)

Determine o valor, em unidades de 105 J, da energia armazenada no capacitor.
715 (UFPB) Um capacitor está carregado com uma
carga de 5,4  105 C. Uma das placas do capacitor
está a um potencial de 90 V e a outra placa, a um
potencial de 60 V.
Determine:

a) 3,0 V

d) 9,0 V

b) 4,5 V

e) 13,5 V

c) 6,0 V
719 (Aman-RJ) Na figura aplica-se entre os pontos
A e B uma ddp de 100 V.
6 F

A

b) a energia potencial acumulada no capacitor
716 (UFPB) Um canhão eletrônico de um tubo de
imagem de televisor consiste, basicamente, de duas
placas metálicas paralelas separadas por uma distância d, e mantidas a uma diferença de potencial
DV. Elétrons liberados, em repouso, nas proximidades de uma das placas, são acelerados pelo campo
elétrico uniforme existente entre elas, atingindo a
posição da outra placa com uma energia cinética K.
Sendo d  2 cm, a carga do elétron q  1,6  1019 C
e K  3,2  1015 J, determine:

A energia potencial elétrica armazenada na associação dos capacitores vale:
a) 7,5  101 J

d) 7,5  103 J

b) 2,5  102 J

e) 5,0  102 J

c) 2,0  102 J
720 Dada a associação da figura, determine a carga
armazenada pelo capacitor equivalente. Dado
UAB  10 V.

a) a diferença de potencial V entre as placas
b) o módulo do campo elétrico entre as placas
717 (UFPA) O esquema representa uma associação
de capacitores submetida à tensão U entre os pontos A e B. Os números indicam as capacidades dos
condensadores associados, medidas em microfarads.
6

C1

C2

A

B
C3
C4

C5

C6

2

A

B
1,6

B

3 F

a) a capacitância do capacitor

1

3 F

2

A capacidade equivalente da associação é, em
microfarads:
a) 1,8

d) 1,6

b) 0,8

e) 2,4

c) 3,2
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⎧
⎪
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

C1  2,0 F
C2  3,0 F
C3  1,0 F
C4  4,0 F
C5  5,0 F
C6  6,0 F

