
 

ASSUNTO: CAMPO ELÉTRICO 

 
1. (FCC) Uma carga pontual Q, positiva, gera no espaço um campo elétrico. Num ponto P, a 0,5m 
dela, o campo tem intensidade E=7,2.106N/C. Sendo o meio vácuo onde K0=9.109 unidades S. 
I., determine Q.  
     
  a) 2,0 . 10-4C  
  b) 4,0 . 10-4C  
  c) 2,0 . 10-6C  
  d) 4,0 . 10-6C  
  e) 2,0 . 10-2C    
 
2. (F. C. M. SANTA CASA) Em um ponto do espaço:   
 
I. Uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo.  
II. Pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica.  
III. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação da força elétrica.    
 
Use: C (certo) ou E (errado).    
 
a) CCC  
b) CEE  
c) ECE  
d) CCE  
e) EEE   
 
3. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado 
exclusivamente pelas duas cargas elétricas da figura.   

 

 
 
Temos ainda: Q1 = +9,0 nC; Q2 = +4,0 nC; K0 = 9,0 . 109 unidades do SI; o meio é vácuo.   
 
 
4. (MACKENZIE) Considere a figura abaixo: 
 

 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES DE FÍSICA 

PROFESSOR: DEMETRIUS LEÃO 

SÉRIE: 3º ANO 

 

PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS... 



 
As duas cargas elétricas puntiformes Q1 e Q2 estão fixas, no vácuo onde K0 = 9,0.109 N.m2/C2, 
respectivamente sobre os pontos A e B. O campo elétrico resultante no P tem intensidade:    
 
a) zero  
b) 4,0 . 105 N/C  
c) 5,0 . 105 N/C  
d) 9,0 . 105 N/C  
e) 1,8 . 106 N/C  
 

5. Duas cargas elétricas de valores +Q e +4Q estão fixas nas posições 3 e 12 sobre um eixo.O campo 
elétrico resultante criado por essas cargas será nulo na posição: 

a)3 

b)4 

c)5 

d)6 

e)7 
 
6. Duas carga puntiformes de 4 µC e -5 µC estão fixas e separadas entre si, no vácuo, pela distância 
de 6 cm. Determinar a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio do seguimento que 
une as cargas. 
 
7. Duas cargas puntiformes, Q1 = 4 µC e Q2 = 9 µC, estão separadas por uma distância de 15 cm; 
em que ponto da reta que une essas cargas o campo elétrico resultante é nulo? 
 
8. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto P, no 
vácuo, criado pelas cargas elétricas. Considere Q = 3µC, d = 2 cm. 

 

  

9. Em dois vértices de um triângulo equilátero de lado 0,3m se encontra duas cargas positivas Q=4 
µC. determinar o módulo do vetor campo elétrico resultante no outro vértice. 
 


