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Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção 
vertical, sentido para baixo e intensidade igual a  N/C. Coloca-se, nesse 
ponto, uma pequena esfera de peso  N e eletrizada com carga 
desconhecida. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, 
determine:
a) a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na 
carga;

b) o valor da carga.
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(UDESC – 2010) A carga elétrica de uma partícula com 2,0 g de massa, 
para que ela permaneça em repouso, quando colocada em um campo 
elétrico vertical, com sentido para baixo e intensidade igual a 500 N/C, 
é:
Dado: g = 10 m/s²
a) + 40 nC
b) + 40 μC 
c) + 40 mC
d) – 40 μC 
e) – 40 mC
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(Enem) Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que 
eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de 
Van de Graaff (Figura 1) é um exemplo, como atestam as faíscas (Figura 
2) que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se 
aproxima do gerador em funcionamento, com a mão, uma lâmpada 
fluorescente (Figura 3). Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo 
desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas 
pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz 
brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação 
(Figura 2), no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada 
também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica.
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A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por 
estar próxima a uma descarga elétrica, é o(a)
a) carga elétrica.
b) campo elétrico.
c) corrente elétrica.
d) capacitância elétrica.
e) condutividade elétrica.

9



10

(UFJF-MG) Uma gotícula de óleo, de massa m = kg e carregada com 
carga elétrica  C, cai verticalmente no vácuo. Num certo instante, liga-se 
nessa região um campo elétrico uniforme, vertical e apontando para 
baixo. O módulo desse campo elétrico é ajustado até que a gotícula 
passe a cair com movimento retilíneo e uniforme. Nessa situação, qual 
o valor do módulo do campo elétrico? (Dado: g = 10 m/s²)
a)  N/C
b)  N/C
c) N/C
d)  N/C
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Uma carga elétrica puntiforme q = 1 μC e de massa m =  kg é 
abandonada, em repouso, num ponto A de um campo elétrico de 
intensidade E =  N/C. Determine:
a) a intensidade da força elétrica que atua em q;

b) a aceleração do movimento de q;
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