
 

 

Tarefa 8 professor Marengão 
FRENTE A 

 

01. (UERJ/2019) Na ilustração, estão representados os pontos I, II, III e IV em um campo elétrico uniforme. 

 
Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire a maior energia potencial elétrica possível se 
for colocada no ponto: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

 

02. (USF SP/2018) Entendemos que um dos processos biológicos mais importantes é a permeabilidade 
seletiva das membranas celulares. Através dele há um controle de quais substâncias entram e saem da 
célula num dado momento. Considere uma membrana celular com espessura de 40 Å através da qual 
passará um íon cálcio Ca+2. Considere que entre o meio intracelular e o meio extracelular há um campo 
elétrico que pode ser considerado uniforme, de intensidade 12,5 106 N/C. Nessas circunstâncias, a 
variação da energia potencial elétrica do íon ao atravessar a membrana da célula corresponde a 
Dados: 1 Å = 10–10 m e considere a carga elétrica elementar como sendo 1,610–19C. 
a) 8 10–19 J. 
b) 1,6 10–20 J. 
c) 3,2 10–20 J. 
d) 8 10–9 J. 
e) 1,6 10–9 J. 

 

03.(FAMEMA SP/2018) Raios cósmicos constantemente arrancam elétrons das moléculas do ar da atmosfera 
terrestre. Esses elétrons se movimentam livremente, ficando sujeitos às forças eletrostáticas associadas ao 
campo elétrico existente na região que envolve a Terra. Considere que, em determinada região da 
atmosfera, atue um campo elétrico uniforme de intensidade E = 100 N/C, conforme representado na 
figura. 

 
Se um elétron de carga 1,6 10–19 C e de massa desprezível, sujeito a uma força constante, se movimenta 
verticalmente para cima nessa região, percorrendo uma distância d = 500 m, a variação de energia 
potencial elétrica sofrida por ele, nesse trajeto, será de 
a) –1,510–14 J 
b) –8,010–15 J 
c) –1,610–15 J 
d) –9,010–15 J 
e) –1,210–14 J  
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04. (PUCCAMP SP/2018) No interior das válvulas que comandavam os tubos dos antigos televisores, os 
elétrons eram acelerados por um campo elétrico. Suponha que um desses campos, uniforme e de 
intensidade 4,0 102 N/C, acelerasse um elétron durante um percurso de 5,0 10–4 m. Sabendo que o 
módulo da carga elétrica do elétron é 1,6 10–19 C, a energia adquirida pelo elétron nesse deslocamento 
era de 
a) 2,0 10–25 J. 
b) 3,2 10–20 J. 
c) 8,0 10–19 J. 
d) 1,6 10–17 J. 
e) 1,3 10–13 J. 

 
05. (UECE/2018) Seja o sistema composto por duas cargas elétricas mantidas fixas a uma distância d e cujas 

massas são desprezíveis. A energia potencial do sistema é 
a) inversamente proporcional a 1/d2. 
b) proporcional a d2. 
c) proporcional a 1/d. 
d) proporcional a d. 

 
06. (FM Petrópolis RJ/2019) A Rigidez Dielétrica é o campo elétrico mínimo, no qual um material isolante se 

torna condutor elétrico. No caso do ar, a Rigidez Dielétrica é 3,0 106 V/m, e a corrente elétrica, neste 
meio, pode ser visualizada por meio de uma faísca elétrica. Este conceito é aplicado ao acendimento 
automático de chamas. Em um determinado fogão, uma tensão elétrica é estabelecida entre a vela de 
ignição e o queimador, distantes entre si de 5,0 mm, para o estabelecimento de uma faísca, como mostra o 
esquema da Figura abaixo. 

 
O valor mínimo da tensão a ser aplicada entre a vela de ignição e o queimador, para que haja faísca, é, em 
kV, aproximadamente, 
a) 3,0 
b) 2,0 
c) 6,0 
d) 1,7 
e) 15 

 
07. (Unievangélica GO/2017) Quatro cargas pontuais estão no vértice de um quadrado de lado L, como 

descrito na figura a seguir. Considere K como a constante eletrostática no vácuo. 

 
Após a análise da figura, conclui-se que no ponto P o potencial elétrico tem o valor de 

a) 5k
L
  

b) 10k
L 2
  

c) k
L
  

d) k
5L
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08. (UEPG PR/2017) As afirmativas abaixo dizem respeito à grandeza potencial elétrico. Nesse âmbito, 
marque o que for correto.  
01. O potencial elétrico é uma grandeza escalar.  
02. O potencial elétrico pode ser medido em coulomb/segundo, grandeza esta que no sistema 

internacional é chamada de joule (J).  
04. O potencial elétrico num ponto localizado a uma certa distância de uma carga elétrica negativa, é 

também negativo e independe do valor das cargas de prova que por ventura sejam ai colocadas.  
08. Nas associações em série de capacitores, cada capacitor será submetido a mesma diferença de 

potencial da associação. 
 
09. (UEL PR) Um elétron escapa da placa negativa de um capacitor, com velocidade inicial desprezível. Se a 

diferença de potencial entre as placas do capacitor é de 200 V e a carga elementar é de 1,6 . 10–19C, a 
energia cinética com que o elétron atinge a placa positiva é, em joules, 
a) 3,2 . 10–23  
b) 8,0 . 10–22  
c) 3,2 . 10–21  
d) 8,0 . 10–18  
e) 3,2 . 10–17  

 
10. (UEM PR) Duas cargas puntiformes +q e –q são mantidas, em equilíbrio, nos vértices do retângulo de 

lados a = 3 m e b = 4 m, conforme a figura. Considere a constante de Coulomb K = 01 / 4 e o potencial V 
= 0, no infinito. Nessas condições, assinale o que for correto. 

 

 
01. O potencial no ponto B é maior que o potencial no ponto A, ou seja, VB > VA. 
02. No cruzamento das diagonais do retângulo, o potencial é nulo. Porém, o campo elétrico é diferente de 

zero. 

04. VA – VB =( 1
6

Kq) Volts 

08. O trabalho necessário para deslocar uma terceira carga q', em equilíbrio, de A até B, é igual à energia 
potencial do sistema formado pelas três cargas. 

16. (VA – VB )  (VB – VA). 


