
 

 

TM 12 - 2ª SÉRIE - ANDRE VILLAR - FÍSICA 
 
CAMPO ELÉTRICO 
01. Seja Q (positiva) a carga geradora do campo elétrico e q a carga de prova em um ponto P, próximo de Q. 

Podemos afirmar que: 
a) o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de q. 
b) o módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga q. 
c) o vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de q. 
d) a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de q. 
e) o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova q.  

 
02. A figura mostra duas placas metálicas que produzem um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa 

m e carga q positiva é abandonada sem velocidade inicial da posição da figura. Desprezando-se a ação do 
campo gravitacional, o movimento de carga é: 

 
a) retilíneo e uniforme de A para B. 
b) retilíneo e uniforme de B para A. 
c) retilíneo e uniformemente acelerado de B para A. 
d) retilíneo e uniformemente acelerado de A para B. 
e) parabólico 

 
03. (Unesp) Uma partícula de massa m e carga q é liberada, a partir do repouso, num campo elétrico uniforme, 

de intensidade E. Supondo que a partícula esteja sujeita exclusivamente à ação do campo elétrico, a 
velocidade que atingirá t segundos depois de ter sido liberada será dada por: 
a) qEt/m.  
b) mt/qE.  
c) qmt/E. 
d) Et/qm.  
e) t/qmE. 

 
04. A figura a seguir representa duas cargas elétricas puntiformes positivas, +q e +4q, mantidas fixas em suas 

posições. Para que seja nula a força eletrostática resultante sobre uma terceira carga puntiforme, esta 
carga deve ser colocada no ponto: 

 
a) A.   
b) B.   
c) C.   
d) D.   
e) E. 
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05. Duas cargas elétricas puntiformes situam-se no ponto A(0,3) e B(4,0) do plano XOY, como mostra a figura. 
A carga do ponto A é positiva e a de B é negativa, ambas com o mesmo módulo. O campo elétrico 
resultante no ponto P(4,3) pode ser representado pelo seguinte segmento orientado: 

 

 
 
06. (Fuvest) Duas pequenas esferas, com cargas elétricas iguais, ligadas por uma barra isolante, são 

inicialmente colocadas como descrito na situação I. Em seguida, aproxima-se uma das esferas de P, 
reduzindo-se à metade sua distância até esse ponto, ao mesmo tempo em que se duplica a distância entre 
a outra esfera e P, como na situação II. O campo elétrico em P, no plano que contém o centro das duas 
esferas, possui, nas duas situações indicadas: 

 
a) mesma direção e intensidade; 
b) direções diferentes e mesma intensidade; 
c) mesma direção e maior intensidade em I; 
d) direções diferentes e maior intensidade em I; 
e) direções diferentes e maior intensidade em II; 

 
POTENCIAL ELÉTRICO E TRABALHO 
 
07. Uma partícula eletrizada, possuindo carga elétrica positiva igual a 2,0. 10-9C e massa igual a 1,0.10-10kg, é 

abandonada do repouso num ponto P de um campo elétrico uniforme, horizontal e de módulo igual a 400 
V/m. Desprezando-se a ação gravitacional, a perda de energia potencial no deslocamento de 4,0 m até um 
outro ponto Q é: 
a) 32.10-7J  
b) 16.10-7J   
c) 8,0.10-7J 
d) 32.10-9J  
e) 16.10-6J 

 
08. Uma carga elétrica q = +4,0 µC é levada de A para B, sob a ação de um campo elétrico e de uma força 

externa. Se o trabalho que a força externa realiza sobre a carga é de 2,1 joule, e se sua energia cinética  
aumenta de 3,7 joule, determine a diferença  de potencial entre os dois pontos A e B. Dê sua resposta  
multiplicada por 10-4. 

 



Exercícios Complementares 
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09. As configurações A, B e C, que representam quatro cargas de mesmo valor, situadas nos vértices de um 
quadrado, conforme a figura abaixo, 
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Escolha a opção que contenha a configuração ou configurações em que o potencial elétrico no centro do 
quadrado tenha o MAIOR VALOR: 
a) A    
b) B   
c) C 
d) B  e  C   
e) A,  B  e  C 

 
10. (Fuvest) Um sistema formado por três cargas puntiformes iguais, colocadas em repouso nos vértices de um 

triângulo equilátero, tem energia potencial eletrostática igual a U. Substitui-se uma das cargas por outra, na 
mesma posição, mas com o dobro do valor. A energia potencial eletrostática do novo sistema será igual a: 
a) 4U/3   
b) 3U/2        
c) 5U/3 
d) 2U    
e) 3U 

 


