
 

 

Tarefa Mínima 10 – 2ª Série – Física 

Prof. Villar 
 
CAMPO ELÉTRICO 
 
01. Três cargas estão colocadas nos vértices de um triângulo equilátero, como mostra a figura. O vetor campo 

elétrico resultante criado pelas cargas no ponto P é mais bem representado por: 

 
 
02. Qual dos gráficos seguintes pode representar o campo elétrico criado por uma carga elétrica positiva, 

sendo r a distância do ponto considerado à carga?  

 
 

03. Uma carga elétrica q = 1 μC, de 0,5 g de massa, colocada num campo elétrico de intensidade E, constante, 
sobe com aceleração de 2 m/s2. Sendo g = 10 m/s2 a aceleração da gravidade local, podemos afirmar que 
a intensidade do campo elétrico é de: 
a) 500 N/C         

b) 4.000 N/C 
c) 1.000 N/C      
d) 6.000 N/C  

e) 2.000 N/C 
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04. Três cargas pontuais de valor Q = 1µC foram posicionadas sobre uma circunferência de raio igual a 1cm 

formando um triângulo equilátero, conforme indica a figura. Determine o módulo do campo elétrico no 
centro da circunferência, em N/C. 

 
 
05. Duas cargas elétricas +Q e -9Q estão localizadas, respectivamente, nos pontos M e N indicados no 

esquema a seguir. Considerando os pontos 1, 2, 3 e 4 marcados no esquema, o campo elétrico resultante 
da ação dessas cargas elétricas é nulo: 

 

 
a) somente no ponto 1;  

b) somente no ponto 2 
c) somente nos pontos 1 e 2 
d) somente nos pontos 3 e 4 
e) nos pontos 1, 2, 3 e 4 

 
06. (FUVEST) Quatro cargas pontuais estão colocadas nos vértices de um quadrado. As duas cargas +Q e –Q 

têm mesmo valor absoluto e as outras duas, q1 e q2, são desconhecidas. A fim de determinar a natureza 
dessas cargas, coloca-se uma carga de prova positiva no centro do quadrado e verifica-se que a força 
sobre ela é F, mostrada na figura a seguir: 

 
Podemos afirmar que: 
a) q1>q2>0  b) q2>q1>0   c) q1+q2>0 

d)   q1+q2<0  e) q1=q2>0 

 
 
 
 
 



Exercícios Complementares 
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POTENCIAL ELÉTRICO E TRABALHO 

 
07. O diagrama a seguir representa o potencial elétrico em função da distância do ponto considerado até a 

carga-fonte do campo. Sabe-se que o meio que envolve a carga-fonte é o vácuo.  

 
Pede-se: 

a) O valor da carga-fonte Q. 
b) Qual o potencial elétrico a 2 m da carga-fonte? Dado: k0 = 9.109 N.m2/C2 

 
08. Considere o campo elétrico gerado pelas cargas elétricas puntiformes +Q e –Q, separadas pela distância 2a 

e seja P um ponto situado a uma distância d de cada carga, conforme figura a seguir. A constante 
eletrostática do meio é k0. A intensidade do vetor campo elétrico resultante e o potencial elétrico resultante 
em P são, respectivamente, iguais a: 

 
a) k0.Q/d2 e k0.Q/d 
b) zero e k0.Q/d 
c) k0.Q/d2 e zero 
d) 2.a.k0.Q/d3 e zero 

e) k0.a.Q/d2 e k0.a.Q/d 
 
09. (FAAP) Que diferença de potencial deve ser aplicada para produzir um campo elétrico capaz de acelerar um 

elétron, a partir do repouso, à velocidade de 107 m/s? Divida o resultado por 10 e despreze a parte 
fracionária do resultado, caso exista.  
Dados: massa do elétron = 9.10– 31 kg; 

Carga do elétron = -1,6.10–19 C. 
 
10. (UFPE) Uma partícula de massa igual a 10g e carga igual a 10-3 C é solta com velocidade inicial nula a uma 

distância de 1m de uma partícula fixa e carga Q = 10-2 C. Determine a velocidade da partícula livre quando 

ela encontra-se a 2m da partícula fixa, em km/s. (A constante da Lei Coulomb vale 9 × 109 N.m2/C2). 
 
 

 


