
 

 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de física sobre: Potencial elétrico e diferença de potencial elétrico. 

Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos 2 

aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

Que bom te ver por aqui novamente, nos próximos parágrafos vamos explorar um pouco sobre 

os conceitos quantidade de movimento, vetores, força resultante física e também como esses 

assuntos são importantes para entendermos um pouco mais sobre como as coisas funcionam no 

nosso dia a dia. 

Aula 11 

POTENCIAL ELÉTRICO. 

O termo potencial em Física é utilizado para indicar uma condição em que algo pode vir a 

acontecer, ou de uma energia acumulada, guardada, armazenada. São tipos de energia potencial. A 

gravitacional, quando objetos se encontram a uma dada altura em relação a determinado 

referencial. A potencial elástica, para molas comprimidas ou esticadas e a potencial elétrica, para 

cargas que se encontram fixas em uma região de cargas elétricas geradoras de campo elétrico. 

 

 

ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA 

A energia potencial elétrica é a energia acumulada em uma carga de prova que se encontra 

em uma região onde o campo elétrico é predominante por uma outra esfera eletrizada com maior 

intensidade. 

AULA: 11 Potencial elétrico. 

AULA: 12 Diferença de potencial elétrico. 

Física 
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                    Matematicamente 

                         𝐄 𝐩𝐨𝐭.  𝐞𝐥𝐞𝐭.= 
𝐊 𝐐 𝐪

𝐝
 

𝐄 𝐩𝐨𝐭.  𝐞𝐥𝐞𝐭.→ Energia potencial gravitacional (Joule, J) 

K →  Constante eletrostática (N.m2/C2) 

                                                                                                 Q 

→ Carga (C, Coulomb) 

                                                                                                  D → distância entre as cargas (m) 

 

POTENCIAL ELÉTRICO 

Propriedade elétrica, escalar, que define qual energia potencial elétrica uma carga teria ao se 

encontrar em determinado ponto. 

V =
U𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

q
 

V → Potencial elétrico (V, Volt) 

U𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎→ Energia potencial elétrica ( J, Joule) 

q → Carga elétrica (C, Coulomb) 

 

Aula 12 

DIFERENÇA DE POTENCIAL  

Existe uma diferença de potencial gravitacional entre os pontos A e B de modo que a água 

flui naturalmente de A para B. 

 Existe uma diferença de potencial gravitacional 

entre os pontos A e B de modo que a água flui 

naturalmente de A para B. 

 Da mesma forma uma carga elétrica positiva se 

desloca naturalmente de um potencial elétrico maior 

para um potencial elétrico menor.  

 

 

 



 

 

 

DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO 

 Os pontos A e B se encontram em diferentes potenciais 

elétricos, de modo que se uma carga positiva fosse liberada 

de A, esta adquiriria um movimento natural para B. 

 Este movimento é devido a diferença de potencial elétrico 

entre os pontos A e B.  

 

DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO 

U → Diferença de potencial elétrico (V, Volt) 

VA   → potencial elétrico de A (V, Volt) 

VB → potencial elétrico de B (V. Volt) 

 

UAB= VA  - VB 

 

PROPRIEDADES DA DIFERENÇA DE POTENCIAL ELÉTRICO. 

Uma diferença de potencial elétrico origina o movimento natural de algumas cargas 

elétricas.  

 

O movimento de várias cargas elétricas em um condutor motivado por uma diferença de 

potencial elétrico, é denominado corrente elétrica. 

Popularmente a diferença de potencial pode ser denominada pelos termos: Tensão, 

Voltagem, d.d.p. 

  



 

 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

1. Em um determinado ponto de um campo elétrico, a energia potencial elétrica de uma carga puntiforme 

vale 6 x 10-5 J. Sendo 5 x 10-6 C o valor da carga, determine o potencial elétrico nesse ponto. 

a) 20 V 

b) 10 V 

c) 8 V 

d) 12 V 

e 24 V 

 

2. Assinale a alternativa que apresenta o maior número de grandezas físicas escalares. 

a) Força elétrica e campo elétrico. 

b) Força elétrica e potencial elétrico. 

c) Campo elétrico e potencial elétrico. 

d) Potencial elétrico e energia potencial elétrica. 

e) Força elétrica, energia potencial elétrica e campo elétrico. 

 

3.  Qual energia potencial elétrica uma carga de 2C acumularia em um ponto do espaço de potencial 

elétrico 12V?  

a) 24 J 

b) 12 J 

c) 6 J 

d) 30 J 
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e) 18 J 

 

4. Na figura a seguir, os pontos A, B e C imersos em um campo elétrico uniforme possuem um potencial 

elétrico respectivamente de 10V, 10V e 25V.  

 

Caso um elétron seja posto no ponto A, qual seria o seu movimento natural? 

a) de A para B, pois estão sob a mesma superfície equipotencial 

b) de A para C, pois o elétron vai do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. 

c) de A para B, pois são linhas de campo diferentes. 

d) de A para C, pois o elétron, carga positiva, vai de encontro ao potencial positivo. 

 

5. Assinale a alternativa em que todas as informações sobre potencial elétrico e diferença de potencial 

elétrico são corretas. 

a) O potencial elétrico é uma grandeza física vetorial e a diferença de potencial elétrica é uma grandeza 

vetorial. 

b) A diferença de potencial elétrica determina a energia potencial elétrica de uma carga elétrica em 

determinada região do espaço. 

c) A diferença de potencial elétrico de uma região do espaço é sempre positiva. 

d) Potencial elétrico e diferença de potencial elétrico são grandezas escalares. 

e) A diferença de potencial elétrica é uma grandeza escalar e o potencial elétrico é uma grandeza vetorial. 

  

 

 

 


