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Exercícios de Campo e Potencial Elétrico  
 
1. Numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade vale 
9,8m/s² e o campo eletrostático do planeta (que possui carga negativa na região) vale 100 N/C. 

 
 

Determine o sinal e a carga elétrica que uma bolinha de gude, de massa 50g, deveria ter para 
permanecer suspensa em repouso, acima do solo. Considere o campo elétrico praticamente 
uniforme no local e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. 
 
 
2. Uma carga pontual Q, cria no vácuo, a uma distância r, um potencial de 200 volts e um campo 
elétrico de intensidade igual a 600 N/C. Quais os valores de r e Q? (Dado k = 9 .109  N.m²/C²). 
 
 
3. Considere uma carga puntiforme Q, positiva, fixa no ponto O, e os pontos A e B, como mostra a 
figura: 

 
 
Sabe-se que os módulos do vetor campo elétrico e do potencial elétrico gerados pela carga Q no 
ponto A são respectivamente, E e V. Nessas condições, os módulos dessas grandezas no ponto 
B são, respectivamente: 

   
 
 
4. Uma partícula com carga q = 2. 10-7 C se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam 
numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica 
realiza um trabalho igual a 4. 10-3 J sobre a partícula. A diferença de potencial VA– VB entre os 
dois pontos considerados vale, em V: 

a) -8 x 10-10 
b) 8 x 10-10 
c) -2 x 104 
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d) 2 x 104 
e) 0,5 x 10-4 

5. Uma fonte F emite partículas (elétrons, prótons e nêutrons) que são lançadas no interior de 
uma região onde existe um campo elétrico uniforme.   

 
 
As partículas penetram perpendicularmente às linhas de força do campo. Três partículas emitidas 
atingem o anteparo A nos pontos P, Q e R. Podemos afirmar que essas partículas eram, 
respectivamente:    
      a) elétron, nêutron, próton 
      b) próton, nêutron, elétron 
      c) elétron, próton, próton 
      d) nêutron, elétron, elétron 
      e) nêutron, próton, próton    
 
 
6. Quando se aproximam duas partículas que se repelem, a energia potencial das duas 
partículas:   
      a) aumenta 
      b) diminui 
      c) fica constante 
      d) diminui e, em seguida, aumenta; 
      e) aumenta e, em seguida, diminui.   
 

7) Quando abandonamos, em repouso, uma partícula eletrizada no interior de um campo 
eletrostático isolado:  
I.   Se ela for positiva, deslocar-se-á para pontos de menor potencial. 
II. Se ela for negativa, deslocar-se-á para pontos de maior potencial. 
III. Durante seu movimento espontâneo sua energia potencial diminuirá. 
IV. Durante seu movimento espontâneo sua energia cinética aumentará.   
Use, para a resposta, o código abaixo:   
      a) Se todas forem verdadeiras. 
      b) Se apenas I, II e IV forem verdadeiras. 
      c) Se apenas III e IV forem verdadeiras. 
      d) Se apenas I for verdadeira. 
      e) Se nenhuma for verdadeira.    

 
 


