
BANCO DE QUESTÕES 
3º ANO – FÍSICA 1 

 
 
 
1. Assinale C para as afirmações corretas e E para as erradas.
    C    E 

a)  ( )  ( )  Cargas elétricas de sinais iguais se 

repelem necessariamente. 

b) ( )  ( )  A eletrização de um corpo por atrito 

decorre de um deslocamento conveniente de certas partículas 
elementares (elétrons, prótons e, eventualmente, outras).

c) ( )  ( )  O símbolo  

conexão com a Terra. Esta conexão tem a finalidade de neutralizar 
cargas em excesso. 

d) ( )  ( )  Uma partícula A tem carga positiva e 

atrai uma partícula B. Sabendo que B atrai C, então, C tem carga 
elétrica negativa. 

e) ( )  ( )  Um isolante elétrico não pode ser 

carregado eletricamente. 

f)  ( )  ( )  Se um corpo condutor inicialmente 

neutro perde 5.10
13

 elétrons, no final do processo estará com uma 
carga elétrica de 5,5µC. (carga elementar e = 1,6.10

g) ( )  ( )  Série triboelétrica é um conjunto de 

substâncias ordenadas de tal forma que cada uma se eletriza 
negativamente quando atritada com qualquer uma que a antecede e 
positivamente quando atritada com qualquer uma que a sucede. 
Exemplo: vidro - mica - lã - seda - algodão - cobre. 
se o vidro com a seda, este último se eletrizará com carga positiva.

h) ( )  ( )  Dispõem se de quatro esferas metálicas 

idênticas e isoladas uma da outra. Três delas, 
neutras, enquanto a esfera D contém uma carga elétrica
a esfera D tocar primeiro a esfera A, depois a esfera 
a esfera C. No final desse procedimento, a esfera D ficou com carga 

4

Q . 

i) ( )  ( )  Suponha um campo elétrico gerado por 

uma carga (carga fonte). Uma pequena carga (carga de prova) 
colocada dentro de um campo elétrico gerado pela carga fonte 
eventualmente estará sujeita a uma força de origem elétrica.

j) ( )  ( )  O campo elétrico dependente 

exclusivamente da carga elétrica que a gerou, e não de qualquer 
carga de prova que seja colocada nas proximidades da carga fonte.
 
2. Um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? Justifique.
 

3. Duas cargas 
30 mC e Q2 = 40 mC encontram
fixadas nos pontos A e B como 
mostra a figura ao abaixo. 
Determine a intensidade da força 
resultante que atua sobre uma 
carga Q3 = 10 mC colocada no 
ponto C. Desenhe também as 
forças atuantes em Q
como a força resultante que nela 
atua. Considere o meio como 
sendo o vácuo (k
2
) e lembre-se que m=10

 
4. Determine a intensidade do campo elétrico gerado a 3 cm de uma 
carga elétrica de 9µC, no vácuo (µ=10

-6
). 

 
5. Sobre uma carga elétrica de 2 nC, colocada em um ponto no 
espaço, atua uma força de intensidade 0,48 N. Qual é a intensidade 
do campo elétrico nesse ponto? (n=10

-9
) 

 
6. "Série triboelétrica é um conjunto de substâncias ordenadas de tal 
forma que cada uma se eletriza negativamente quando atritada com 
qualquer uma que a antecede e positivamente quando atritada com 
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para as erradas. 

Cargas elétricas de sinais iguais se 

A eletrização de um corpo por atrito 

decorre de um deslocamento conveniente de certas partículas 
prótons e, eventualmente, outras). 

 representa uma 

conexão com a Terra. Esta conexão tem a finalidade de neutralizar 

Uma partícula A tem carga positiva e 

atrai uma partícula B. Sabendo que B atrai C, então, C tem carga 

Um isolante elétrico não pode ser 

Se um corpo condutor inicialmente 

elétrons, no final do processo estará com uma 
= 1,6.10

-19
). 

é um conjunto de 

substâncias ordenadas de tal forma que cada uma se eletriza 
negativamente quando atritada com qualquer uma que a antecede e 
positivamente quando atritada com qualquer uma que a sucede. 

cobre. Logo, atritando-
se o vidro com a seda, este último se eletrizará com carga positiva. 

Dispõem se de quatro esferas metálicas 

idênticas e isoladas uma da outra. Três delas, A, B e C estão 
contém uma carga elétrica Q. Faz-se 

depois a esfera B e, por último, 
. No final desse procedimento, a esfera D ficou com carga 

Suponha um campo elétrico gerado por 

uma carga (carga fonte). Uma pequena carga (carga de prova) 
colocada dentro de um campo elétrico gerado pela carga fonte 
eventualmente estará sujeita a uma força de origem elétrica. 

O campo elétrico dependente 

exclusivamente da carga elétrica que a gerou, e não de qualquer 
carga de prova que seja colocada nas proximidades da carga fonte. 

2. Um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? Justifique. 

3. Duas cargas puntiformes Q1 = 
= 40 mC encontram-se 

fixadas nos pontos A e B como 
mostra a figura ao abaixo. 
Determine a intensidade da força 
resultante que atua sobre uma 

= 10 mC colocada no 
Desenhe também as 

forças atuantes em Q3, bem 
a força resultante que nela 
Considere o meio como 

sendo o vácuo (ko=9,0.10
9
 N/m

2
.C

-

se que m=10
-3
. 

4. Determine a intensidade do campo elétrico gerado a 3 cm de uma 

e 2 nC, colocada em um ponto no 
espaço, atua uma força de intensidade 0,48 N. Qual é a intensidade 

é um conjunto de substâncias ordenadas de tal 
quando atritada com 

qualquer uma que a antecede e positivamente quando atritada com 

qualquer uma que a sucede. Exemplo: vidro 
algodão - cobre." Baseado na informação acima, responda:
 
a) Atrita-se um pano de lã numa barra de vidro, ini
Com que sinais se eletrizam? 
 
b) E se o pano de lã fosse atritado numa esfera de cob
inicialmente neutro? 
 
7. Duas cargas puntiformes Q1 = 
fixadas nos pontos A e B como mostra a figura ao abaixo. 
Determine a intensidade da força resultante que atua sobre uma 

 
8. Dispõem se de quatro esferas metálicas idênticas e isoladas uma 
da outra. Três delas, A, B e C estão neutras, enquanto a esfera 
contém uma carga elétrica Q. Faz
esfera A, depois a esfera B e, por último, a esfera C
procedimento, qual a carga elétrica da esfera A e da esfera 
9. Determine a intensidade do campo elétrico gerado a 9 cm de uma 
carga elétrica de 9mC, no vácuo (m=10
 
10. Sobre uma carga elétrica de 2 nC, colocada em um ponto no 
espaço, atua uma força de intensidade 8 N. Qual é a intensidade do 
campo elétrico nesse ponto? (n=10
 
11. Assinale C para as afirmações
    C    E 

a)  ( )  ( )  As superfícies equipotenciais são 

sempre perpendiculares ao campo elétrico produzido por uma carga 
elétrica 

b) ( )  ( )  O trabalho realizado pela força elétrica 

depende da trajetória de uma carga que se desloque sobre a ação 
da força elétrica. 

c) ( )  ( )  Um Campo Elétrico Uniforme (C.E.U.) 

possui a mesma intensidade em qualquer ponto 

d) ( )  ( )  Pela figura abaixo, V

 
12. Considere o segmento de reta AB e um de seus pontos internos 
– o ponto M. No vértice A existe uma carga elétrica Q
no vértice B, uma segunda carga elétrica Q
a intensidade do campo elétrico resultante no ponto C. O meio é o 
vácuo, onde ko=9,0.10

9
 N/m

2
.C

-

do vetor resultante no ponto M.
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qualquer uma que a sucede. Exemplo: vidro - mica - lã - seda - 
cobre." Baseado na informação acima, responda: 

se um pano de lã numa barra de vidro, inicialmente neutros. 

b) E se o pano de lã fosse atritado numa esfera de cobre, também 

= - 3 µC e Q2 = 4 µC encontram-se 
fixadas nos pontos A e B como mostra a figura ao abaixo. 
Determine a intensidade da força resultante que atua sobre uma 

carga Q3 = 9,0.10
-7
 C 

colocada no ponto C. 
Desenhe também 
as forças atuantes 
em Q3, bem como a 
força resultante 
que nela atua. 
Considere o meio 
como sendo o vácuo 
(ko=9,0.10

9
 N/m

2
.C

-2
) 

e lembre-se que 
µ=10

-6
. 

 

8. Dispõem se de quatro esferas metálicas idênticas e isoladas uma 
e C estão neutras, enquanto a esfera D 

. Faz-se a esfera D tocar primeiro a 
B e, por último, a esfera C. No final desse 

procedimento, qual a carga elétrica da esfera A e da esfera D? 
9. Determine a intensidade do campo elétrico gerado a 9 cm de uma 

C, no vácuo (m=10
-3
). 

10. Sobre uma carga elétrica de 2 nC, colocada em um ponto no 
espaço, atua uma força de intensidade 8 N. Qual é a intensidade do 
campo elétrico nesse ponto? (n=10

-9
) 

para as afirmações corretas e E para as erradas. 

As superfícies equipotenciais são 

sempre perpendiculares ao campo elétrico produzido por uma carga 

O trabalho realizado pela força elétrica 

depende da trajetória de uma carga que se desloque sobre a ação 

Um Campo Elétrico Uniforme (C.E.U.) 

possui a mesma intensidade em qualquer ponto que ele ocupe. 

Pela figura abaixo, VA = VC > VB. 

 

12. Considere o segmento de reta AB e um de seus pontos internos 
o ponto M. No vértice A existe uma carga elétrica QA = + 3,2 µC e, 

no vértice B, uma segunda carga elétrica QB = + 4,0 µC. Determine 
a intensidade do campo elétrico resultante no ponto C. O meio é o 

-2
. Desenhe a direção e o sentido 

do vetor resultante no ponto M. 



13. Calcule a energia potencial elétrica de um par de cargas 
puntiformes de + 5,0 nC e + 1,0 nC, afastadas de uma distância de 
5 cm. 
 
14.  Determine o sinal das cargas elétricas da figura e o potencial 
elétrico resultante dos pontos A e B. A linhas tracejadas 
representam superfícies equipotenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Considere a carga elétrica da figura ao lado. O valor dela é de 
1,0 µC.  

a) Calcule os potenciais 
elétricos nos pontos A e 
B. 
 
b) Calcule o trabalho 
realizado pela força 
elétrica quando uma 
carga de prova q = 1,0 
pC é deslocada de A 
para B. 

 
16. Considere a próxima 
figura. Nela, está 
representado um campo 
elétrico suja intensidade é 
40 V/m. (1 N/C = 1V/m) 
 
Determine: 
a) A distância entre as 
duas superfícies 
equipotenciais VA e VB. 
 
b) O trabalho da força 
elétrica que age em q = 2,0 
µC para esta ser deslocada 
de A para B.  

 
17.  A figura seguinte apresenta duas cargas elétricas. 
Considerando o meio que as envolve o vácuo, onde ko=9,0.10

9
 

N.m
2
.C

-2
, determine a intensidade do campo elétrico resultante no 

ponto C. Desenhe a direção e o sentido do vetor resultante no 
ponto C. 

 
 
 
18. Calcule a energia potencial elétrica de um par de cargas 
puntiformes de + 4,0 nC e + 1,0 pC, afastadas de uma distância de 
9 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. (UFRS-RS) Temos as cargas Q1, Q2 e Q3 dispostas em um 
retângulo de lados 9 cm e 12 cm. Calcule o potencial elétrico total 
no vértice P, que não contém nenhuma carga. Dados: Q1=2 µC,  
Q2= 3 µC, Q2= -6 µC e K0=9,0.10

9
 N.m

2
/C

2
 

Dica: Determine a distância de Q2 até o ponto P usando o Teorema 
de Pitágoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Na figura desta questão, sabe-se que os potenciais dos pontos 
A e B são, respectivamente, 30 V e -10 V. Qual é o trabalho 
realizado pela força elétrica para se deslocar uma carga de prova de 
2 µC de A para B?  
 

 
 

 
 

 
21. Considere a próxima 
figura. Nela, está 
representado um campo 
elétrico cuja intensidade é 
50 V/m. (1 N/C = 1V/m) 
 
Determine: 
a) A distância entre as duas 
superfícies equipotenciais 
VA e VB. 
 
b) O trabalho da força 
elétrica que age em q = 1,0 
µC para esta ser deslocada 

de A para B. 
 
22. Determine o sinal das cargas elétricas da figura e o potencial 
elétrico resultante dos pontos A e B. A linhas tracejadas 
representam superfícies equipotenciais. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


