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Profº Ito 

1. (G1) Defina Campo e cite 2 exemplos. 

 

2. (G1) Defina "Campo elétrico". 

 

3. (G1) Por que os prótons possuem carga positiva e os 

elétrons possuem carga negativa? 

 

4. (Udesc 97) Na figura a seguir aparece a representação, 

por linhas de força, do campo elétrico numa certa região 

do espaço 

 

 
 

a) DIGA onde a intensidade do campo elétrico é maior: 

nas proximidades do ponto A, ou nas proximidades do 

ponto B? JUSTIFIQUE sua resposta. 

b) Suponha que uma partícula carregada positivamente 

seja largada em repouso no ponto A. A tendência da 

partícula será se deslocar para a direita, para a esquerda, 

ou permanecer em repouso? JUSTIFIQUE sua resposta. 

c) Responda à pergunta anterior, b), apenas considerando 

agora uma partícula carregada negativamente. 

Novamente, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 

 

5. (Unicamp 93) Considere as cargas puntiformes 

colocadas nos vértices do quadrado (Figura I) e nos 

vértices do triângulo eqüilátero (Figura II). Desenhe o 

campo elétrico resultante (direção, sentido e o valor do 

ângulo com a reta AB) para: 

a) A carga em (A) da figura (I). 

b) A carga em (A) da figura (II). 

 

 
 

 

6. (Unirio 95) A figura a seguir mostra como estão 

distanciadas, entre si, duas cargas elétricas puntiformes, Q 

e 4Q, no vácuo. Pode-se afirmar que o módulo do campo 

elétrico (E) é NULO no ponto: 

 

 
 

a) A b) B c) C d) D e) E 

 

7. (Cesgranrio 91) Quatro partículas carregadas estão fixas 

nos vértices de um quadrado. As cargas das partículas têm 

o mesmo módulo q, mas os seus sinais se alternam 

conforme é mostrado na figura a seguir. 

Assinale a opção que melhor representa o vetor campo 

elétrico no ponto M assinalado na figura. 
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8. (Faap 96) Sabendo-se que o vetor campo-elétrico no 

ponto A é nulo, a relação entre d� e d‚ é: 

 

 
 

a) d�/d‚ = 4 b) d�/d‚ = 2 c) d�/d‚ = 1 

d) d�/d‚ = 1/2 e) d�/d‚ = 1/4 

 

9. (Fatec 97) Devido à presença das cargas elétricas Q• e 

Q‚, o vetor campo elétrico resultante no ponto P da figura 

a seguir é melhor representada pela alternativa: 

 

 
 

 

10. (Fei 94) Duas cargas puntiformes q� = + 6 ˜C e q‚ = - 

2 ˜C estão separadas por uma distância d. Assinale a 

alternativa que melhor represente as linhas de força entre 

q� e q‚: 

 

 

11. (Fuvest 87) Uma gotícula de água, com massa m = 

0,80 × 10ª kg eletrizada com carga q = 16 × 10¢ª C está 

em equilíbrio no interior de um capacitor de placas 

paralelas e horizontais; conforme o esquema a seguir. 

 

 
 

Nestas circunstâncias, o valor do campo elétrico entre as 

placas é: 

 

a) 5 × 10ª N/C b) 2 × 10¢¡ N/C 

c) 12,8 × 10£© N/C d) 2 × 10¢¢ N/C 

e) 5 × 10© N/C 

 

12. (Mackenzie 96) Uma carga elétrica puntiforme com 

4,0 ˜C, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica 

sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 N. O campo 

elétrico nesse ponto P tem intensidade de: 

a) 3,0 . 10¦ N/C b) 2,4 . 10¦ N/C c) 1,2 . 10¦ N/C 

d) 4,0 . 10§ N/C e) 4,8 . 10§ N/C 

 

13. (Mackenzie 97) As cargas puntiformes q� = 20 ˜C e 

q‚ = 64 ˜C estão fixas no vácuo (k³ = 9.10ª N . m£/C£), 

respectivamente nos pontos A e B. O campo elétrico 

resultante no ponto P tem intensidade de: 

 

 
 

a) 3,0 . 10§ N/C b) 3,6 . 10§ N/C c) 4,0 . 10§ N/C 
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d) 4,5 . 10§ N/C e) 5,4 . 10§ N/C 

 

14. (Puccamp 95) Duas cargas elétricas + Q e - 9Q estão 

localizadas, respectivamente, nos pontos M e N indicados 

no esquema a sequir. 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 

 

 
 

 

15. (Puccamp 96) Sobre o eixo x são fixadas duas cargas 

puntiformes Q1=-2˜C e Q‚=8˜C, nos pontos de abcissas 

2 e 5, respectivamente, como representado no esquema 

adiante. 

 

 
 

O vetor campo elétrico, resultante da ação dessas duas 

cargas, tem intensidade nula no ponto de abcissa 

a) 8 b) 6 c) 3 d) 1 e) -1 

 

16. (Puccamp 97) Nos vértices A, B, C e D de um 

quadrado de lado L são colocadas quatro cargas 

puntiformes -Q, Q, -Q e 2Q, respectivamente. 

 

 
 

O campo elétrico no centro do quadrado é 

a) (K . Q) / L£  e aponta para B 

b) (K . Q) / L£ e aponta para D 

c) (2KQ) / L£ e aponta para B 

d) (2KQ) / L£ e aponta para D 

e) (KQ) / 2L£ e aponta para B 

 

17. (Udesc 96) A figura a seguir mostra duas cargas 

pontuais, Q� e Q‚. Elas estão fixas nas suas posições e a 

uma distância de 1,00 m entre si. No ponto P, que está a 

uma distância de 0,50 m da carga Q‚, o campo elétrico é 

nulo. Sendo Q‚ = + 1,0 × 10¨ C, o valor da carga Q�(em 

coulombs) é: 

 

 
 

a) - 9,0 × 10¨ b) + 9,0 × 10¨ c) +1,0 × 10¨ 

d) -1,0 × 10¨ e) - 3,0 × 10¨ 

 

18. (Uel 98) Considere duas cargas puntiformes Q�= 3˜C 

e Q‚ = 12˜C, fixas e isoladas de outras cargas, nas 

posições indicadas na figura a seguir.  
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O módulo do vetor campo elétrico é nulo no ponto 

a) I b) II c) III d) IV e) V 

 

19. (Ufmg 95) Um ponto P está situado à mesma distância 

de duas cargas, uma positiva e outra negativa, de mesmo 

módulo. 

A opção que representa corretamente a direção e o sentido 

do campo elétrico criado por essas cargas, no ponto P, é: 

 

 
 

 

20. (Ufmg 97) Um professor apresenta a figura adiante aos 

seus alunos e pede que eles digam o que ela representa. 

 

 
 

Andréa diz que a figura pode representar as linhas de 

campo elétrico de duas cargas elétricas idênticas; 

Beatriz diz que a figura pode representar as linhas de 

campo elétrico de duas cargas elétricas de sinais 

contrários; 

Carlos diz que figura pode representar as linhas de 

indução magnética de dois pólos magnéticos idênticos; 

Daniel diz que a figura pode representar as linhas de 

indução magnética de dois pólos magnéticos contrários. 

Os alunos que responderam corretamente são 

a) Andréa e Carlos. b) Andréa e Daniel. 

c) Beatriz e Carlos. d) Beatriz e Daniel. 

 

21. (Unaerp 96) Numa região em que existe um campo 

eletrostático uniforme, uma pequena esfera condutora 

descarregada é introduzida. 

Das configurações, a que melhor representa a distribuição 

de cargas que aparecerá na superfície da esfera, é: 

 

 

 
 

 

22. (Unesp 92) Na figura adiante, o ponto P está 

eqüidistante das cargas fixas + Q e - Q. Qual dos vetores 

indica a direção e o sentido do campo elétrico em P, 

devido a essas cargas? 
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23. (Unesp 94) A figura 1 representa uma carga elétrica 

pontual positiva no ponto P e o vetor campo elétrico no 

ponto 1, devido a essa carga. 

No ponto 2, a melhor representação para o vetor campo 

elétrico, devido à mesma carga em P, será: 

 

 
 

 

24. (Unirio 98) 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. 

 

25. (Unitau 95) Um dipolo elétrico define-se como duas 

cargas iguais e opostas separadas por uma distância L. Se 

Q é o valor da carga, o campo elétrico, conforme a figura a 

seguir, no ponto P, tem intensidade igual a: 

 

 
a) Q/r£ b) Q/r c) LQ/r¤ d) rQ/L¤ e) rQ/L 

 

GABARITO 

1. Região no qual existem forças. Gravidade e campo 

eletrostático. 

2. Região do espaço no qual existem forças elétricas. 

3. Prótons e Elétrons manifestam campos elétricos ao seu 

redor de natureza inversa. Assim sendo a carga que eles 

possuem é inversa. No entanto foi totalmente arbitrária a 

escolha dos nomes, positivo e negativo, e também qual 

partícula teria qual carga. Estabelecida a convenção ela 

passou a ser adotada, naturalmente, como a formulação 

correta. 

4. a) Em A; onde a densidade de linhas é maior. 

b) Para a direita; sendo positiva ela acompanha o campo. 

c) Para a esquerda; sendo negativa ela se move no sentido 

oposto ao do campo. 

5. Observe a figura a seguir: 

 
6. [B] 7. [A] 8. [B] 9. [E] 10. [C] 11. [A] 

12. [A] 13. [B] 14. [A] 15. [E] 16. [C] 17. [A] 

18. [B] 19. [D] 20. [D] 21. [A] 22. [C] 23. [C] 

24. [B] 25. [C] 

 

 

 


