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1. (Fuvest 2015)  Em uma aula de laboratório de Física, para estudar propriedades de cargas 
elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na 
parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma 
direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com campo elétrico de 

módulo igual a 32 10 V / m,  uma das esferas, de massa 153,2 10 kg,  permanecia com 

velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem  
 
Note e adote:  

- 19carga do elétron 1,6 10 C     

- 19carga do próton 1,6 10 C    

- 2aceleração local da gravidade 10 m / s   

a) o mesmo número de elétrons e de prótons.     
b) 100  elétrons a mais que prótons.     
c) 100  elétrons a menos que prótons.     
d) 2000  elétrons a mais que prótons.     
e) 2000  elétrons a menos que prótons.     
   
2. (Unesp 2015)  Modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão 
de informações em diversos sistemas do corpo humano. O sistema nervoso, por exemplo, é 
composto por neurônios (figura 1), células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica que 
separa o meio intracelular do meio extracelular. A parte interna da membrana é negativamente 
carregada e a parte externa possui carga positiva (figura 2), de maneira análoga ao que ocorre 
nas placas de um capacitor. 
 

 
 

A figura 3 representa um fragmento ampliado dessa membrana, de espessura d,  que está sob 

ação de um campo elétrico uniforme, representado na figura por suas linhas de força paralelas 
entre si e orientadas para cima. A diferença de potencial entre o meio intracelular e o 

extracelular é V.  Considerando a carga elétrica elementar como e, o íon de potássio K ,  

indicado na figura 3, sob ação desse campo elétrico, ficaria sujeito a uma força elétrica cujo 
módulo pode ser escrito por  
a) e V d      
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3. (Unesp 2013)  Uma carga elétrica q > 0 de massa m penetra em uma região entre duas 
grandes placas planas, paralelas e horizontais, eletrizadas com cargas de sinais opostos. 
Nessa região, a carga percorre a trajetória representada na figura, sujeita apenas ao campo 

elétrico uniforme E , representado por suas linhas de campo, e ao campo gravitacional terrestre 

g . 

 

 
 
É correto afirmar que, enquanto se move na região indicada entre as placas, a carga fica 
sujeita a uma força resultante de módulo  
a) q E m g.       

b)  q E g .      

c) q E m g.       

d)  m q E g .       

e)  m E g .      

   
4. (Upf 2012)  Uma pequena esfera de 1,6 g de massa é eletrizada retirando-se um número n 
de elétrons. Dessa forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico uniforme de 

91 10 N C,  na direção vertical para cima, a esfera fica flutuando no ar em equilíbrio. 

Considerando que a aceleração gravitacional local g é 10 m/s2 e a carga de um elétron é 
191,6 10 C,  pode-se afirmar que o número de elétrons retirados da esfera é:  

a) 191 10     

b) 101 10     

c) 91 10     

d) 81 10     

e) 71 10     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de cargas negativas 
da fita para o rolo, conforme ilustrado na figura a seguir. 
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Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de 
ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa 
descarga pode ser utilizada como uma fonte econômica de raios-X.  
 
 
5. (Unicamp 2011)  No ar, a ruptura dielétrica ocorre para campos elétricos a partir de E = 3,0 x 
106 V/m . Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo para uma diferença de 
potencial V = 9 kV. Nessa situação, pode-se afirmar que a distância máxima entre a fita e o rolo 
vale  
a) 3 mm.    
b) 27 mm.    
c) 2 mm.    
d) 37 nm.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Os Dez Mais Belos Experimentos da Física 
 
A edição de setembro de 2002 da revista Physics World apresentou o resultado de uma 
enquete realizada entre seus leitores sobre o mais belo experimento da Física. Na tabela 
abaixo são listados os dez experimentos mais votados. 
 

1) Experimento da dupla fenda de 
Young, realizado com elétrons.  

6) Experimento com a balança de torsão, 
realizada por Cavendish. 

2) Experimento da queda dos corpos, 
realizada por Galileu. 

7) Medida da circunferência da Terra, realizada 
por 
Erastóstenes. 

3) Experimento da gota de óleo. 
8) Experimento sobre o movimento de corpos num 
plano inclinado, realizado por Galileu. 

4) Decomposição da luz solar com um 
prisma, realizada por Newton. 

9) Experimento de Rutherford. 

5) Experimento da interferência da luz,  
realizada por Young. 

10) Experiência do pêndulo de Foucault. 

  
 
 
6. (Ueg 2011)  Embora as experiências realizadas por Millikan tenham sido muito trabalhosas, 
as ideias básicas nas quais elas se apoiam são relativamente simples. Simplificadamente, em 
suas experiências, R. Millikan conseguiu determinar o valor da carga do elétron equilibrando o 
peso de gotículas de óleo eletrizadas, colocadas em um campo elétrico vertical e uniforme, 
produzido por duas placas planas ligadas a uma fonte de voltagem, conforme ilustrado na 
figura abaixo. 
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Supondo que cada gotícula contenha cinco elétrons em excesso, ficando em equilíbrio entre as 

placas separadas por d = 1,50 cm e submetendo-se a uma diferença de potencial ABV = 600 V, 

a massa de cada gota vale, em kg:  

a) 151,6 10     

b) 153,2 10     

c) 156,4 10     

d) 159,6 10     

   
7. (Ufv 2010)  A figura a seguir mostra uma visão lateral de duas placas finas não condutoras, 

paralelas e infinitas, separadas por uma distância d. 

 

 

 

As duas placas possuem densidades uniformes de cargas, iguais em módulo e de sinais 

contrários. Sendo E o módulo do campo elétrico devido a somente uma das placas, então os 

módulos do campo elétrico acima, entre e abaixo das duas placas, são, respectivamente:  

a) E, 2E, E    
b) 2E, 0, 2E    
c) 0, 2E, 0    
d) 2E, 2E, 2E    
   
8. (Ufmg 2004)  Em um experimento, o Professor Ladeira observa o movimento de uma gota 

de óleo, eletricamente carregada, entre duas placas metálicas paralelas, posicionadas 

horizontalmente. A placa superior tem carga positiva e a inferior, negativa, como representado 

nesta figura: 

 

 
 
Considere que o campo elétrico entre as placas é uniforme e que a gota está apenas sob a 

ação desse campo e da gravidade. 

Para um certo valor do campo elétrico, o Professor Ladeira observa que a gota cai com 

velocidade constante. 

Com base nessa situação, é CORRETO afirmar que a carga da gota é  

a) negativa e a resultante das forças sobre a gota não é nula.    
b) positiva e a resultante das forças sobre a gota é nula.    
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c) negativa e a resultante das forças sobre a gota é nula.    
d) positiva e a resultante das forças sobre a gota não é nula.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
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