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Campo elétrico 
Q.01-Na figura está representada uma linha de força de um campo 

elétrico, um ponto P e os vetores , , ,  e . 
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Se uma partícula de carga elétrica positiva, suficiente-mente pequena 
para não alterar a configuração desse campo elétrico, for colocada 

nesse ponto P, ela sofre a ação de uma força F


, melhor representada 
pelo vetor: 

a) A . 

b) B  . 

c) C  . 

d) D  . 

e) E  . 
 
Q.02- Sobre uma partícula eletricamente carregada, atuam 
exclusivamente as forças que se devem aos campos elétrico e 

gravitacional terrestre )s/m10g( 2 .  Admitindo que os campos 

sejam uniformes e que a partícula caia verticalmente com velocidade 
constante, podemos afirmar que: 
a) a intensidade do campo elétrico é igual à intensidade do 
campo gravitacional. 
b) a força devida ao campo elétrico é igual ao peso da partícula. 
c) o peso é maior que a força devida ao campo elétrico. 
d) a direção do campo gravitacional é perpendicular à direção 
do campo elétrico. 
 
Q.03-Duas cargas elétricas puntiformes situam-se no ponto A(0,3) e 
B(4,0) do plano XOY. como mostra a figura: 
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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: 

A) 1E  

B) 2F  

C) 3F  

D) 4F  

E) 5F  

 
Q.04- O campo elétrico é uma região do espaço em torno de uma carga 
ou superfície carregada (Q), onde qualquer corpo eletrizado fica sujeito 
à ação de uma força de origem elétrica. Representamos o campo 
elétrico por linhas de forças, que são linha imaginárias, tangentes aos 
vetores campo elétrico em cada ponto e no mesmo sentido dos vetores 
campo elétrico. 
Ao tentar ler o parágrafo que trata das propriedades das linhas de força 
de um campo elétrico, Paulo verificou que seu livro de Física 
apresentava algumas falhas de impressão (lacunas). O parágrafo 
mencionado com as respectivas lacunas era o seguinte: 
As linhas de forças saem de cargas ___A____, ____B___ se cruzam e 
quanto mais ___C___ maior é a intensidade do campo elétrico nessa 
região. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas A, B e C: 
A) positivas; nunca; próximas  
B) positivas; nunca; afastadas 
C) negativas; sempre; próximas 
D) negativas; sempre; afastadas 
E) negativas; nunca; próximas 
 
Q.05- As figuras abaixo mostram as linhas de força do campo 
eletrostático criado por um sistema de duas cargas puntiformes. 
 

 

 
 
Quais das respostas abaixo é verdadeira? 
A) Em II temos duas cargas negativas de mesmo módulo e em I 

temos duas cargas positivas de mesmo módulo.  
B) Em II e em I as duas cargas apresentam sinais opostos. Nada 

podemos dizer sobre os módulos das cargas.  
C) Em II temos duas cargas positivas de mesmo módulo e em I temos 

duas cargas de módulos diferentes e sinais opostos.  
D) As cargas em I e II apresentam módulos diferentes. Nada podemos 

dizer sobre o sinal das cargas.  
E) Todas as respostas estão erradas.  
 
Q.06- As linhas de força do campo elétrico criado por duas esferas 
eletrizadas com cargas de sinais contrários: 
A) começam na esfera negativa; 
B) são normais à superfície da esfera nos pontos de onde partem; 
C) são sempre retilíneas; 
D) são linhas descontínuas; 
E) todas as respostas acima estão erradas. 
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Q.07-O módulo do vetor campo elétrico (E) gerado por uma esfera 
metálica de dimensões desprezíveis, eletrizada positivamente, no 
vácuo (k0 = 9 . 109 N . m2/C2), varia com a distância ao seu centro (d), 
segundo o diagrama dado. 

 
Sendo e = 1,6 . 1019 C (módulo da carga do elétron ou do próton) a 
carga elementar, podemos afirmar que essa esfera possui:  
A) um excesso de 1 . 1010 elétrons em relação ao número de prótons  
B) um excesso de 2 . 1010 elétrons em relação ao número de prótons  
C) um excesso de 1 . 1010 prótons em relação ao número de elétrons  
D) um excesso de 2 .1010 prótons em relação ao número de elétrons  
E) igual número de elétrons e prótons 
 
Q.08-A figura mostra duas situações distintas: na situação 1 estão 
representados uma carga pontual negativa, -Q1 e um ponto P; na 
situação 2 estão representados uma carga pontual positiva, +Q2, uma 
carga pontual negativa, -Q3 e um ponto R, localizado entre elas. 

 
Assinale a proposição verdadeira.  
A) O campo elétrico no ponto P aponta horizontalmente para a 

direita.  
B) O campo elétrico no ponto R pode ser igual a zero, dependendo 

das intensidades das cargas Q2 e -Q3.  
C) O campo elétrico no ponto P tem o mesmo sentido que o campo 

elétrico no ponto R.  
D) O campo elétrico no ponto R, causado pela carga -Q3, tem sentido 

oposto ao do campo elétrico no ponto P.  
E) As forças elétricas que as cargas Q2 e -Q3 exercem uma sobre a 

outra são forças idênticas. 
 
Q.09- A figura abaixo representa uma partícula de carga            q = 2 . 
10-8 C, imersa, em repouso, num campo elétrico uniforme de 
intensidade E = 3 . 10-2 N/C 
 

 
O peso da partícula, em newtons, é de:  
a) 1,5 . 10-10   d) 12 . 10-10 
b) 2 . 10-10  e) 15 . 10-10 
c) 6 . 10-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.10- Uma gotícula de óleo, de massa m = 9,6 . 10-15 kg e carregada 
com carga elétrica q = - 3,2 . 10-19 C, cai verticalmente no vácuo. Num 
certo instante, liga-se nesta região um campo elétrico uniforme, 
vertical e apontando para baixo. O módulo deste campo elétrico é 
ajustado até que a gotícula passe a cair com movimento retilíneo e 
uniforme. Nesta situação, qual o valor do módulo do campo elétrico?  
A) 3,0 . 105 N/C  
B) 2,0 . 107 N/C  
C) 5,0 . 103 N/C  
D) 8,0 . 10-3 N/C 
 
Q.11- Uma carga positiva é lançada na mesma direção e no mesmo 
sentido das linhas de forças de um campo elétrico uniforme E. Estando 
sob ação exclusiva da força elétrica, o movimento descrito pela carga, 
na região do campo, é:  
A) retilíneo e uniforme  
B) retilíneo uniformemente retardado  
C) retilíneo uniformemente acelerado  
D) circular e uniforme  
E) helicoidal uniforme 
 
Q.12- Quando duas partículas eletrizadas com cargas simétricas são 
fixadas em dois pontos de uma mesma região do espaço, verifica-se, 
nesta região, um campo elétrico resultante que pode ser representado 
por linhas de força. Sobre essas linhas de força é correto afirmar que se 
originam na carga:  
A) positiva e podem cruzar-se entre si  
B) positiva e não se podem cruzar entre si 
C) positiva e são paralelas entre si  
D) negativa e podem cruzar-se entre si  
E) negativa e não se podem cruzar entre si 
 
Q.13- A figura abaixo representa as linhas de força de um campo 
elétrico, mas não mostra o que está criando tais linhas de força. 

 
Assinale qual das afirmações a seguir corresponde a uma possível 
explicação.  
A) Uma barra positivamente eletrizada colocada à direita da figura, 

perpendicular às linhas de força.  
B) Uma carga positiva isolada, à esquerda das linhas de força.  
C) Uma carga negativa isolada, à direita das linhas de força.  
D) Uma barra positivamente eletrizada colocada à esquerda das 

linhas de força e perpendicular às mesmas. 
E) Duas barras perpendiculares às linhas de força, sendo a da 

esquerda negativa e a da direita positiva. 
 
Q.14- Uma partícula de massa 2,0 . 10-17 kg e carga de 4,0 . 10-19 C é 
abandonada em um campo elétrico uniforme de intensidade 3,0 . 102 
N/C. Desta forma pode-se concluir que a partícula:  
A) permanece em repouso  
B) adquire uma velocidade constante de 2,0 m/s  
C) adquire uma aceleração constante de 6,0 m/s2  
D) entra em movimento circular e uniforme  
E) adquire uma aceleração constante de 3,0 m/s2 
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Q.15- Um próton tem massa m e carga elétrica e. Uma partícula α tem 
massa 4 m e carga 2 e. Colocando sucessivamente um próton e uma 
partícula a numa região em que há um campo elétrico constante e 
uniforme, estas partículas ficarão sujeitas a forças elétricas Fp e Fα, 
respectivamente. A razão FP/Fα vale:  
A) 1/ 4      
B) 1/ 2     
C) 1     
D) 2     
E) 4 
 
Q.16- Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a 
invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza 
pequenas gotas de tinta, que podem ser eletricamente neutras ou 
eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as 
placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico 
uniforme E, atingindo, então, o papel para formar as letras. A figura a 
seguir mostra três gotas de tinta, que são lançadas para baixo, a partir 
do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão 
impregnar o papel. (O campo elétrico uniforme está representado por 
apenas uma linha de força.) 

 
Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, a 2 e a 3 estão, 
respectivamente:  
A) carregada negativamente, neutra e carregada positivamente  
B) neutra, carregada positivamente e carregada negativamente  
C) carregada positivamente, neutra e carregada negativamente  
D) carregada positivamente, carregada negativamente e neutra 
 
RESPOSTAS  
Q.01-A Q.02-B Q.03-E Q.04-A Q.05-C 
Q.06-B Q.07-D Q.08-D Q.09-C Q.10-A 
Q.11-A Q.12-B Q.13-D Q.14-C Q.15-B 
Q.16-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


