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Campo Elétrico - Deduções  
 
1) Um fio de comprimento 'L' está uniformemente eletrizado com densidade linear de carga λ. Uma carga 
puntiforme 'q' é posicionada a uma distância 'b' da extremidade direita do bastão. As cargas são mantidas 
fixas. Pede-se: 

 
A) O campo elétrico no ponto P, situado a uma distância r0 da extremidade direita do bastão, produzido 
somente pelo fio. 
B) O valor a carga 'q' que anula o campo elétrico no ponto P. 
 
 
2) Sobre os lados AB, BC e CD de um quadrado de lado L, são colocadas barras finas e isolantes com cargas 
elétricas '-Q', '+Q' e '-Q' respectivamente. As cargas estão uniformemente distribuídas sobre as barras. 

 
A) Determine o campo elétrico no ponto P (centro do quadrado). 
B) Qual a força sobre uma carga puntiforme 'q' colocada no ponto P. 
 
 
3) O arco circular AB, de raio R, tem carga Q uniformemente distribuída em seu comprimento e arco circular 
CD, de raio 2R, carga -2Q uniformemente distribuída em seu comprimento. 

 
A) Determine o campo elétrico no ponto O devido ao arco AB. 
B) Determine o campo elétrico no ponto O devido ao arco CD. 
C) Determine o campo elétrico resultante no ponto O. 
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4) Um anel de raio R, no plano yz, possui carga '+Q' uniformemente distribuída por seu comprimento. 
Responda os itens abaixo: 

 
A) Qual o campo elétrico que atua sobre o ponto P situado sobre o eixo do anel a uma distância L de seu 
centro? 
B) Determine a força elétrica que atuaria sobre uma carga puntiforme situada no centro do anel. 
C) Qual seria a expressão do campo elétrico numa situação onde o ponto P se encontre muito distante do 
centro do anel? 
 
 
5) Dado um disco uniforme de raio (R) e densidade superficial de carga σ, determine: 

 
A) Qual o valor do campo elétrico em qualquer ponto pertencente ao eixo x. 
B) A partir da resposta encontrada no item acima, determine o valor do campo elétrico, em qualquer ponto 
do espaço, produzido por um plano infinito uniforme. 
 
 

Lei de Gauss 
 
6) Utilizando a Lei de Gauss, determine o campo elétrico produzido por: 
A) Uma carga elétrica puntiforme q. 
B) Um fio muito longo com uma densidade linear de cargas λ. 
C) Um plano infinito com densidade superficial de cargas σ. 
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7) Uma esfera metálica oca, de raio 1,0 m, encontra-se no vácuo, eletrizada positivamente e isolada de outras 
cargas. O gráfico abaixo representa a intensidade do campo elétrico criado por essa esfera, em função da 
distância ao seu centro. 

 
Com base nessas informações, determine: 
A) A carga elétrica no condutor. 
B) O fluxo de campo elétrico dentro e fora da esfera. 
C) A força eletrostática sobre uma carga Q = 2,0 nC colocada a 2,0 m do centro do condutor.  
 
 
8) Considerando a figura abaixo, faça o que se pede. 

 
A) Sabendo-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo, calcule a razão d1/d2. 
B) Calcule o fluxo de campo elétrico de uma esfera gaussiana que envolva: 
B1) Apenas a carga 4q. 
B2) Ambas as cargas. 
 
 
9) Uma esfera oca condutora com raio interno 'a' e raio externo 'b' possui uma carga puntiforme positiva Q 
localizada em seu centro. A carga total sobre a esfera oca é igual a +2Q e a mesma está isolada de suas 
vizinhanças. 

 
A) Qual é a densidade de carga superficial sobre a superfície interna da esfera oca condutora?  
B) Qual é a densidade de carga superficial sobre a superfície externa da esfera oca condutora?  
C) Deduza uma expressão para o módulo do campo elétrico em função da distância r ao centro para as regiões 
r<a, a≤r≤b e r>b. 
D) Faça um gráfico do módulo do campo elétrico em função da distância. 
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10) Uma esfera isolante de raio R tem a carga elétrica Q distribuída em seu volume de tal forma que a 
densidade volumétrica de cargas é dada por: ρ = a/r, onde 'a' é uma constante e 'r' a distância de um ponto 
ao centro. Determine: 
A) A constante 'a' em função de Q e R. 
B) O campo elétrico em todos os pontos do espaço. 
 
 
11) Uma pequena esfera, cuja massa é M, com carga elétrica Q, está presa a extremidade de um fio de seda 
de comprimento L. A outra ponta do fio é presa a uma grande placa condutora vertical com uma densidade 
superficial de carga σ. 

 
A) Usando a Lei de Gauss, determine o campo elétrico produzido pela placa condutora a uma distância d 
perpendicular ao seu centro. 
B) Determine, em função das variáveis dadas, o ângulo que o fio faz com a vertical. 
 
 
 
 
 


