
 

 

Tarefa 10 professor Marengão 
 

FRENTE A 
 
01. (UFT TO/2015) Um carro que trafegava em uma estrada durante uma tempestade é atingido por um raio. 

Com relação aos ocupantes do veiculo é CORRETO afirmar que: 
a) sofrerão choque elétrico, pois a carroceria do carro é constituída de um bom material condutor. 
b) somente o motorista sofrerá choque elétrico, por estar em contato com o volante do veículo. 
c) sofrerão choque elétrico, pois as cargas elétricas serão distribuídas em todo o interior do veículo. 
d) não sofrerão nenhum choque elétrico, devido aos pneus serem constituídos de material isolante, 

garantindo o isolamento elétrico do carro. 
e) não sofrerão nenhum choque elétrico, pois a carroceria do carro é formada de material condutor, de 

modo que a eletrização ocorre apenas em sua superfície externa. 
 
02. (UFRGS/2016) Uma esfera condutora e isolada, de raio R, foi carregada com uma carga elétrica Q. 

Considerando o regime estacionário, assinale o gráfico abaixo que melhor representa o valor do potencial 
elétrico dentro da esfera, como função da distância r < R até o centro da esfera. 
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03. (UEPG PR/2016) Com relação a um condutor esférico eletricamente carregado e em equilíbrio 

eletrostático, assinale o que for correto. 
01. O campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor é nulo. 
02. O potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais do condutor é constante. 
04. Nos pontos da superfície do condutor, o vetor campo elétrico tem direção perpendicular à superfície. 
08. As cargas elétricas em excesso distribuem-se uniformemente no interior do condutor. 
16. A intensidade do vetor campo elétrico para pontos externos ao condutor é constante. 

 
04. (ENEM/2016) Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os 

raios, que podem ocorrer: das nuvens para o solo (descarga descendente), do solo para as nuvens 
(descarga ascendente) ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem 
ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta 
no solo. 
Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do(a) 
a) campo magnético da Terra. 
b) corrente elétrica gerada dentro das nuvens. 
c) resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo. 
d) campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. 
e) força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo. 

 
05. (UNIMONTES MG/2015) Na figura, está ilustrada uma esfera condutora carregada. O campo elétrico, 

devido às cargas na esfera, é nulo no(s) ponto(s): 

 
a) P2 e P3.    b) P1 e P3. 
c) P1 e P2.    d) P3. 
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06. (UECE/2015) Considere um balão de formato esférico, feito de um material isolante e eletricamente 
carregado na sua superfície externa. Por resfriamento, o gás em seu interior tem sua pressão reduzida, o 
que diminui o raio do balão. Havendo aquecimento do balão, há aumento da pressão e do raio. Assim, 
sendo constante a carga total, é correto afirmar que a densidade superficial de carga no balão 
a) decresce com a redução na temperatura. 
b) não depende da temperatura. 
c) aumenta com a redução na temperatura. 
d) depende somente do material do balão. 

 
07. (UEM PR/2015) Considere uma esfera metálica maciça e de raio R, carregada positivamente e disposta 

no vácuo. Com base nessas informações, assinale o que for correto. 
01. O potencial elétrico no interior da esfera é constante.  
02. A superfície da esfera é uma superfície equipotencial. 
04. As linhas de campo elétrico emergem radialmente da esfera, atravessando perpendicularmente sua 

superfície. 
08. Se uma carga de prova +q0 for trazida do infinito em uma trajetória retilínea e paralela ao raio da 

esfera até um ponto P > R próximo à esfera, o trabalho realizado pelo campo elétrico oriundo da esfera 
será negativo durante todo o deslocamento da carga de prova. 

16. O campo elétrico no interior da esfera, oriundo de seu excesso de cargas positivas, é constante e 
dependente da quantidade de carga líquida em excesso. 

 
08. (FCM PB/2017) Em relação à superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, assinale 

V para verdadeiro e F para falso. 
(   ) A direção do vetor campo elétrico equivale à normal à superfície em cada ponto. 
(   ) O trabalho para mover-se uma carga elétrica ao longo da superfície é independente da intensidade do 

campo supostamente mantido em equilíbrio eletrostático. 
(   ) A superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático não é equipotencial. 
(   ) Existem linhas de campo ligando dois pontos da superfície do condutor. 
 
a) V V V V 
b) V V F F 
c) F F F F 
d) V F F F 
e) V V V F 

 
09. (IFRS/2014) Raios e relâmpagos nos proporcionam um espetáculo de luzes, provocando fascínio e medo 

a quem observa estes fenômenos durante as tempestades. Cada descarga libera milhares de ampères que 
fluem entre as nuvens e a Terra. O dispositivo de proteção denominado de para-raios foi desenvolvido por 
Benjamim Franklin que empinou pipas de papel em dias de tempestade para estudar as descargas 
atmosféricas. 
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a teoria eletromagnética na descrição das descargas 
atmosféricas, seus riscos e sua prevenção. 
a) O topo de uma colina, uma árvore isolada ou o interior de um carro fechado sob a chuva são todos 

lugares de risco em potencial para se ficar ou se abrigar numa tempestade de raios. 
b) Em dias de ar seco, isto é, com a umidade relativa do ar baixa, notamos facilmente um pequeno ruído, 

um estalo, causado por uma “faísca elétrica” que salta entre o pente e o cabelo quando nos 
penteamos. Este é um fenômeno semelhante ao que ocorre no aparecimento de um raio numa 
tempestade. 

c) A duração do raio se dá em um tempo muito curto. O intenso fluxo de cargas elétricas entre as nuvens 
e a terra leva ao aquecimento repentino do ar junto às descargas, provocando uma rápida expansão 
que se propaga em forma de uma onda sonora, originando o trovão. 

d) Os raios atingem mais facilmente árvores, torres ou edifícios mais altos. Quando estão sob uma nuvem 
carregada eletricamente, neles são induzidas cargas elétricas, de sinal contrário ao da nuvem, que 
atingem valores muito altos que dão origem a um intenso campo elétrico que irá ionizar o ar, 
formando um caminho condutor entre eles e a nuvem. 

e) O para-raios é um dispositivo que consiste essencialmente em uma ou várias pontas metálicas, que 
deve ser colocado no ponto mais alto a ser protegido, ligado ao solo por meio de um bom condutor, 
que termina em uma grande placa enterrada no solo. Dessa forma, atraindo os raios, a carga elétrica 
que recebe da nuvem é levada para o solo sem causar danos. 
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10. (FATEC SP/2014) Descargas elétricas atmosféricas ocorrem devido à eletrização de elementos presentes 
em uma região, sejam nuvens, sejam árvores, aviões, construções e até pessoas. Geralmente, o que 
contribui para essas descargas é um fenômeno chamado “poder das pontas”, pois, nas extremidades dos 
objetos, a densidade de cargas elétricas é maior. Porém, essas descargas só são visíveis se, durante a 
movimentação de partículas portadoras de cargas elétricas entre os diferentes potenciais elétricos, elas 
romperem a barreira dielétrica, aquecendo o ar à sua volta e transformando energia cinética em térmica e 
luminosa. Geralmente, podemos observar um ramo principal e alguns secundários dessas descargas. 

 

 
(http://m.lacapital.com.ar/export/1390010632657/sites/core/ 

imagenes/2014/01/18/0118-ig2401--telam.jpg_1122219374.jpg) 
 

Com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que 
a) no momento da foto, não ocorreu o fenômeno do “poder das pontas”. 
b) na mão do Cristo Redentor, uma pessoa também de braços abertos não sofreria uma descarga 

elétrica. 
c) na foto, observa-se que a diferença de potencial elétrico está estabelecida apenas entre as duas mãos 

do Cristo Redentor. 
d) no instante representado pela foto, as partículas portadoras de cargas elétricas não se movimentaram, 

pois só existe ramo principal. 
e) na foto apresentada, pode-se observar a conversão de energia luminosa, acompanhada de ruptura 

dielétrica conforme descrito no texto. 
 


