
ASSUNTO: TRABALHO NO CAMPO ELÉTRICO
EQUILÍBRIO ELETROSTÁTICO

 
1. (UBERABA) O trabalho para deslocar uma carga elétrica sobre uma superfície eqüipotencial:
  
      a) depende do valor da carga;  
      b) é negativo;  
      c) é positivo;  
      d) depende da distância que a carga tem que percorrer; 
      e) é nulo 
 
2. Calcule a intensidade do campo elétrico entre
 

3. (UNIRIO)  
 

Com base no esquema acima, que representa a configuração das linhas de
eqüipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade 
 
a) A distância entre as superfícies eqüipotenciais 
 
b) O trabalho da força elétrica que age em 
 

 

CAMPO ELÉTRICO, CAMPO ELÉTRICO UNIFORME, CONDUTOR EM 
EQUILÍBRIO ELETROSTÁTICO 

(UBERABA) O trabalho para deslocar uma carga elétrica sobre uma superfície eqüipotencial:

 

d) depende da distância que a carga tem que percorrer;  

Calcule a intensidade do campo elétrico entre as placas A e B (horizontais).

 

 
 

Com base no esquema acima, que representa a configuração das linhas de
eqüipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade E = 5,0 . 102V/m

A distância entre as superfícies eqüipotenciais S1 e S2.  

b) O trabalho da força elétrica que age em q = 2,0 . 10-6C para esta ser deslocada de A para B. 
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PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS...

 

, CAMPO ELÉTRICO UNIFORME, CONDUTOR EM 

(UBERABA) O trabalho para deslocar uma carga elétrica sobre uma superfície eqüipotencial: 

as placas A e B (horizontais). 

 

Com base no esquema acima, que representa a configuração das linhas de forças e das superfícies 
V/m, determine:    

para esta ser deslocada de A para B.  
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PROFESSOR: DEMETRIUS LEÃO 

PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS... 



4. (MACKENZIE) Quando um condutor está em equilíbrio eletrostático,
que: 
 
  a) a soma das cargas do condutor é igual a zero; 
  b) as cargas distribuem-se uniformemente em seu 
  c) as cargas distribuem-se uniformemente em sua superfície; 
  d) se a soma das cargas é positiva, elas se distribuem uniformemente em sua superfície; 
  e) o condutor poderá estar neutro ou eletrizado e, neste caso, 
pela sua superfície.    
  
5. (MACKENZIE) Um condutor eletrizado está em equilíbrio eletrostático. Pode
  
  a) o campo elétrico e o potencial 
  b) o campo elétrico interno é nulo e o potencial elétrico é constante e diferente de zero;
  c) o potencial interno é nulo e o campo elétrico é uniforme; 
  d) campo elétrico e potencial são constantes; 
  e) sendo o corpo eqüipotencial, então na sua 
 
6. (UNIFORM - CE) Dadas as afirmativas:
 
I.   Na superfície de um condutor eletrizado, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é 
II.  Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, o poten
III. Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, a densidade superficial 
da cargas é maior em regiões de menor raio de curvatura.
  
São corretas:   
 
 a) apenas a I  
 b) apenas a II  
 c) apenas a III  
 d) apenas II e III  
 e) todas elas.    
 
7. Considere um condutor eletrizado positivamente e em equilíbrio eletrostático.
 

 
Pode-se afirmar que: 
 
a) O campo elétrico nos pontos A, B, C e D é nulo
b) Os potenciais elétricos nos pontos A, B, C e D são 
c) A densidade de cargas elétrica é maior em A do que em D.
d) O potencial elétrico em D é maior do que em A.
e) As cargas elétricas em excesso estão em movimento ordenado.
 

(MACKENZIE) Quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, pode

a) a soma das cargas do condutor é igual a zero;  
se uniformemente em seu volume;  
se uniformemente em sua superfície;  

d) se a soma das cargas é positiva, elas se distribuem uniformemente em sua superfície; 
e) o condutor poderá estar neutro ou eletrizado e, neste caso, as cargas em excesso distribuem

(MACKENZIE) Um condutor eletrizado está em equilíbrio eletrostático. Pode

 interno são nulos; 
o campo elétrico interno é nulo e o potencial elétrico é constante e diferente de zero;

c) o potencial interno é nulo e o campo elétrico é uniforme;  
d) campo elétrico e potencial são constantes;  
e) sendo o corpo eqüipotencial, então na sua superfície o campo é nulo.   

CE) Dadas as afirmativas: 

Na superfície de um condutor eletrizado, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é 
Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, o poten

III. Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, a densidade superficial 
da cargas é maior em regiões de menor raio de curvatura.  

Considere um condutor eletrizado positivamente e em equilíbrio eletrostático.

 

a) O campo elétrico nos pontos A, B, C e D é nulo 
b) Os potenciais elétricos nos pontos A, B, C e D são iguais. 
c) A densidade de cargas elétrica é maior em A do que em D. 
d) O potencial elétrico em D é maior do que em A. 
e) As cargas elétricas em excesso estão em movimento ordenado. 

pode-se afirmar, sempre, 

d) se a soma das cargas é positiva, elas se distribuem uniformemente em sua superfície;  
as cargas em excesso distribuem-se 

(MACKENZIE) Um condutor eletrizado está em equilíbrio eletrostático. Pode-se afirmar que: 

o campo elétrico interno é nulo e o potencial elétrico é constante e diferente de zero; 

 

Na superfície de um condutor eletrizado, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo.  
Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante  

III. Na superfície de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático, a densidade superficial 

Considere um condutor eletrizado positivamente e em equilíbrio eletrostático. 


