
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE D - MÓDULO 5  

ENERGIA E POTENCIAL ELÉTRICOS 

01. O potencial elétrico é definido como a medida de energia 
potencial elétrica por unidade de carga elétrica e tem 
como unidade física o Joule por Coulomb (J/C), também 
conhecido como Volts (V). A energia potencial elétrica 
de uma partícula carregada com carga elétrica de 2 nC, 
quando colocada em uma região de potencial elétrico 
igual a 5 kV, é igual a: 
a) 10 J 
b) 1 mJ 
c) 10 nJ 
d) 2,5 μJ 
e) 10 μJ 

 
02.   Em relação às propriedades do potencial elétrico, assinale 

o que for falso: 
I – O potencial elétrico em um ponto do espaço é 
inversamente proporcional ao quadrado da distância 
desse ponto até as cargas que geram esse potencial. 
II – O módulo da carga elétrica é diretamente 
proporcional ao potencial elétrico produzido. 
III – O potencial elétrico é uma grandeza física vetorial. 
IV – O potencial elétrico pode ser definido como a razão 
entre a energia potencial elétrica e a unidade de carga. 
São falsas: 
a) I 
b) I e II 
c) I e III 
d) II e III 
e) III e IV 
 

03.  Complete as lacunas da frase a seguir: 
Quando uma carga elétrica é abandonada em ________ 
em uma região do espaço com potencial elétrico, ela 
adquirirá aceleração por causa da ação da/do ________, e 
a energia potencial _______ será transformada em 
energia _______. 
a) movimento; campo elétrico; gravitacional; elétrica 
b) repouso; força elétrica; elétrica; cinética 
c) repouso; força elétrica; mecânica; potencial 
d) equilíbrio; diferença de potencial; potencial; mecânica 
e) movimento uniforme; diferença de potencial; elástica; 
magnética 
 

04.  Quando uma carga elétrica é abandonada em repouso em 
uma região com campo elétrico, desprezando os efeitos 
da gravidade e de quaisquer forças dissipativas, podemos 
dizer que: 
a) A carga sofrerá a ação de um trabalho resistente pela 
força elétrica, uma vez que a força que surge sobre ela é 
contrária ao seu deslocamento. 
b) Sua energia cinética aumenta, apesar de sua energia 
potencial elétrica permanecer constante. 

c) Sua energia cinética permanece constante, já que a 
força resultante sobre a carga é nula. 
d) Sua energia potencial decresce enquanto sua energia 
cinética aumenta, por causa do trabalho motor da força 
elétrica. 
e) Sua velocidade mantém-se constante, já que sua 
energia cinética permanece inalterada. 
 

05. 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. 

 a)       b) 
  
 
 
 
 
 
 c)       d) 
           
 
 
 
 
 
 e)  
 
 
 
 
 
 
06. Duas cargas elétricas – Q e + q são mantidas nos pontos 

A e B, que distam 82 cm um do outro (ver figura). Ao se 
medir o potencial elétrico no ponto C, à direta de B e 
situado sobre a reta que une as cargas, encontra-se um 
valor nulo. Se |Q| = 3|q|, qual o valor em centímetros da 
distância BC? 

 
07. Ao colocarmos duas cargas pontuais q1 = 5,0 μC e q2 = 

2,0 μC a uma distância d = 30,0 cm, realizamos trabalho. 
Determine a energia potencial eletrostática, em joules, 
deste sistema de cargas pontuais. 
Dado: k0 = 9 × 109 Nm2 / C2. 
a) 1  
b) 10  
c) 3,0 × 10-1 

 d) 2,0 × 10-5 
e) 5,0 × 10-5 
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08. Um condutor esférico, de 20 cm de diâmetro, está 
uniformemente eletrizado com carga de 4,0 mC 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  
b) 9,0.104  
c) 4,5.104 

 d) 3,6.104 
 e) 4,5.103 

 
09.   A 40 cm de um corpúsculo eletrizado, coloca-se uma 

carga puntiforme de 2,0 mC. Nessa posição, a carga 
adquire energia potencial elétrica igual a 0,54 J. 
Considerando k0 = 9·109 Nm2 / C2, a carga elétrica do 
corpúsculo eletrizado é: 
a) 20μC 
b) 12μC 
c) 9μC 
d) 6μC 
e) 4μC 

 
10. Considere duas cargas elétricas puntiformes de mesmo 

valor e sinais contrários, fixas no vácuo e afastadas pela 
distância d. Pode-se dizer que o módulo do campo 
elétrico E e o valor do potencial elétrico V, no ponto 
médio entre as cargas, são: 
a) E ≠ 0 e V ≠ 0 
b) E ≠ 0 e V = 0 
c) E = 0 e V = 0 
d) E = 0 e V ≠ 0 
e) E = 2V/d 

 
11. A figura a seguir mostra duas cargas elétricas 

puntiformes Q1 = +10-6 C e Q2 = - 10-6 C localizadas nos 
vértices de um triângulo equilátero de lado d = 0,3 m. O 
meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é k0 = 
9.109 N·m2 / C2. O potencial elétrico e a intensidade do 
campo elétrico resultantes no ponto P são, 
respectivamente: 

 
a) 0V; 105V/m 

 b) 0V; 3 ·105 V/m 
 c) 3·104V; 3 ·105 V/m 
 d) 6·104V; 105 V/m 
 e) 6·104V; 2 ·105 V/m 
 
12. Uma esfera metálica oca encontra-se no ar, eletrizada 

positivamente e isolada de outras cargas. Os gráficos a 
seguir representam a intensidade do campo elétrico e do 

potencial elétrico criado por essa esfera, em função da 
distância ao seu centro. 

 
Dado: K = 9,0 × 109 Nm2 / C2 
Com base nas informações, é correto afirmar que: 
a) a carga elétrica do condutor é 4,5·10-6 C. 
b) o potencial elétrico no interior do condutor é nulo. 
c) o potencial elétrico do condutor vale 3,6·104 V. 
d) o potencial elétrico de um ponto a 2,0m do centro do 
condutor vale 9,0·103 V. 
e) a intensidade do campo elétrico em um ponto a 3,0 m 
do centro do condutor vale 6,0·103 N/C. 

 
13. Considere três cargas elétricas puntiformes, positivas e 

iguais a Q, colocadas no vácuo, fixas nos vértices A, B e 
C de um triângulo equilátero de lado d, de acordo com a 
figura a seguir: 

 
A energia potencial elétrica do par de cargas, 
disponibiliza das nos vértices A e B, é igual a 0,8 J. 
Nessas condições, é correto afirmar que a energia 
potencial elétrica do sistema constituído das três cargas, 
em joules, vale 
a) 0,8  
b) 1,2  
c) 1,6 
d) 2,0 
e) 2,4 

 
14. Dois condutores esféricos possuem, respectivamente, 

raios R e 2R e cargas + Q e – 4Q. Separados por uma 
distância d = 6R, conforme mostra a figura abaixo, os 
condutores atraem-se com uma força de intensidade F = 
20N. Colocando-se os dois em contato e diminuindo a 
distância d para 3R a força repulsiva entre eles passará a 
valer: 

 
a) 60 N  
c) 10 N 
b) 40 N  
d) 5 N 
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15. Duas cargas puntiformes Q1 = 3,0 μC e Q2 = -12 mC 
estão fixas nos pontos A e B, no vácuo, separadas de 9, 0 
cm e isoladas de outras cargas. 

 
Considerando a constante eletrostática K = 9,0·109 N.m2 / 
C2 e tomando o referencial no infinito, determine sobre a 
reta AB: 
a) o potencial elétrico no ponto M, médio de AB; 
b) o ponto onde o campo elétrico resultante é nulo. 

  
16. Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies 

equipotenciais de um campo elétrico; as linhas cheias I, 
II, III, IV e V representam cinco possíveis trajetórias de 
uma partícula de carga q, positiva, realizadas entre dois 
pontos dessas superfícies, por um agente externo que 
realiza trabalho mínimo. 

 
A trajetória em que esse trabalho é maior, em módulo, é: 
a) I 
b) II  
c) III 
 d) IV 
e) V 

  
17. A figura representa a configuração de um campo elétrico 

gerado por duas partículas carregadas, A e B. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as indicações 
corretas para as convenções gráficas que ainda não estão 
apresentadas nessa figura (círculos A e B) e para explicar 
as que já estão apresentadas (linhas cheias e tracejadas). 
 

a) carga da partícula A: (+) ; carga da partícula B: (+) 
    linhas cheias com setas: linha de força 
    linhas tracejadas: superfície equipotencial 
b) carga da partícula A: (+) ; carga da partícula B: (-) 
    linhas cheias com setas: superfície equipotencial 
    linhas tracejadas: linha de força 
c) carga da partícula A: (-) ; carga da partícula B: (-) 
    linhas cheias com setas: linha de força 
    linhas tracejadas: superfície equipotencial 
d) carga da partícula A: (-) ; carga da partícula B: (+) 
    linhas cheias com setas: superfície equipotencial 
    linhas tracejadas: linha de força 
e) carga da partícula A: (+) ; carga da partícula B: (-) 
    linhas cheias com setas: linha de força 
    linhas tracejadas: superfície equipotencial 

 
18.  Na figura, estão representadas, no plano XY, linhas 

equipotenciais espaçadas entre si de: 

 
Considere as seguintes afirmações sobre essa situação. 
I. O trabalho realizado pela força elétrica quando se move 
uma carga elétrica de 1 C de D até A é de -1 J 
II. O módulo do campo elétrico em C é maior do que em 
B. 
III. O módulo do campo elétrico em D é zero. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e III. 

 
19. Na figura a seguir, são apresentadas cinco linhas 

equipotenciais, A-E, com os respectivos valores do 
potencial elétrico. 

 
Inicialmente, um aglomerado de partículas com carga 
total igual a 2,0 C está sobre a equipotencial A. Esse 
aglomerado é deslocado para a equipotencial B. Em B o 
aglomerado sofre uma mudança estrutural e sua carga 
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passa de 2,0 C para 1,5 C. Esse novo aglomerado de 1,5 
C é deslocado para a equipotencial C e, em seguida, para 
D, conservando-se a carga de 1,5 C. Em D ocorre uma 
nova mudança estrutural e sua carga passa para 1,0 C. 
Por último, esse aglomerado de 1,0 C é deslocado para a 
equipotencial E. 
Considerando as afirmações apresentadas no enunciado 
anterior, assinale a alternativa que corresponde ao 
trabalho realizado sobre o aglomerado para deslocá-lo de 
A para E. 
a) 12 J  
b) 16 J  
c) 8 J 
d) 10 J 

 
20. A figura a seguir representa a vista lateral de duas placas 

metálicas quadradas que, em um ambiente 
desumidificado, foram eletrizadas com cargas de mesmo 
valor e de sinais contrários. As placas estão separadas por 
uma distância d = 0,02 m, que é muito menor do que o 
comprimento de seus lados. Dessa forma, na região entre 
as placas, existe um campo elétrico praticamente 
uniforme, cuja intensidade é aproximadamente igual a 
5·103 N/C. Para se transferir uma carga elétrica positiva 
da placa negativamente carregada para a outra, é 
necessário realizar trabalho contra o campo elétrico. 
Esse trabalho é função da diferença de potencial existente 
entre as placas. 

 
Quais são, respectivamente, os valores aproximados da 
diferença de potencial entre as placas e do trabalho 
necessário para transferir uma carga elétrica de 3·10-3 C 
da placa negativa para a positiva? 
a) 15 V e 0,2 J.  
b) 75 V e 0,2 J.  
c) 75 V e 0,3 J. 
d) 100 V e 0,3 J. 

 e) 100 V e 0,4 J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
  

01.  e 

02.   c 

03.   b 
04.   d 

05.   a 

06. 41 cm 

07. c 

08. a 

09. b 

10. b 

11. a 

12. c 

13. e 

14. b 

15. a) –1,8 × 104V         b) 3 cm (à esquerda do ponto A)   

16. e 

17. e 

18. c 

19. a 

20. d 

  

 


