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1a Lista de Exercícios - Carga Elétrica e Campo Elétrico

Perguntas

(a) A Lei de Coulomb se aplica a todos os objetos carregados?

(b) Um bastão de vidro carregado positivamente atrai um objeto suspenso por um fio não-
condutor. (a) O objeto está com certeza carregado negativamente, ou estar negativamente
carregado é apenas uma possibilidade? Um bastão de vidro carregado positivamente repele
um objeto de forma semelhante. O objeto está com certeza absoluta carregado positivamente,
ou estar positivamente carregado é apenas uma possibilidade?

(c) Uma pessoa em pé sobre uma plataforma isolada eletricamente toca em um condutor carre-
gado e eletricamente isolado. Isto descarregada o condutor completamente?

Problemas

1. Uma partícula de carga 3, 0 × 10−6C está a 20 cm distante de uma segunda partícula de
carga −1, 5× 10−6C. Calcule a magnitude da força eletrostática entre as partículas.

2. Qual deve ser a distância entre uma carga pontual q1 = 26µC e uma carga pontual q2 =
−47µC para que a força eletrostática entre elas tenha uma magnitude de 5, 7N?

3. Duas esferas condutoras idênticas, fixadas, se atraem com uma força eletrostática de 0,108
N quando separadas por 50 cm, de centro a centro. As esferas são então conectadas por
um fio fino condutor. Quando o fio é removido, as esferas se repelem com uma força de
0,036 N. Quais eram as cargas e iniciais sobre as esferas?

4. As cargas e as coordenadas de duas partículas carregadas mantidas fixas no plano xy são
q1 = +3, 0µC, x1 = 3, 5 cm, y1 = 0, 5 cm e q2 = −4, 0µC, x2 = −2, 0 cm, y2 = 1, 5 cm. (a)
Determine a intensidade, a direção e o sentido da força eletrostática sobre q2. (b) Onde
poderia ser colocado uma terceira carga q3 = +4, 0µC de tal modo que a força eletrostática
resultante sobre q2 fosse nula?

5. Na Figura 1, duas bolas condutoras minúsculas de massa m idênticas e carga q idêntica
estão penduradas por fios não-condutores de comprimentos iguais a L. Suponha que θ seja
tão pequeno que tgθ possa ser substituída pelo valor aproximado de senθ. (a) Mostre que,
para o equilíbrio,

x =

(
q2L

2πε0mg

) 1
3

,

onde x é a separação entre as bolas. (b) Se L = 120 cm, m = 10 g e x = 5, 0 cm, qual o
valor de q?

6. Qual a intensidade da força eletrostática entre um íon de sódio monovalente (Na+, com
carga +e) e um íon de cloro (Cl−, com carga −e) adjacente, em um cristal de sal, se a
separação entre eles é de 2, 82× 10−10m?

7. Qual a carga total em coulombs de 75 kg de elétrons?

8. Quantos elétrons teriam que ser retirados de uma moeda para deixá-la com uma carga de
= 1, 0× 10−7C?



Figura 1: Problema 5 Figura 2: Problema 10

9. Identifique X nas seguintes reações nucleares (na primeira, n representa um nêutron): (a)
1H + 9Be → X + n; (b) 12C + 1H → X; (c) 15N + 1H → 4He + X.

10. Três cargas pontuais estão localizadas nos vértices de um triângulo equilátero, conforme
mostrado na Figura 2. Calcule a força exercida na carga de 7, 00µC.

11. A que distância ao longo do eixo central de um anel de raio R e carga uniforme a intensidade
do campo elétrico devida à carga do anel é máxima?

12. Quadripolo elétrico. A Figura 3 mostra um quadripolo elétrico. Ele é formado por dois
dipolos com momentos de dipolo que são iguais em módulo, de mesma direção, mas com
sentidos contrários. Mostre que o valor de E sobre o eixo do quadripolo para um ponto P
a uma distância z do seu centro (suponha que z � d) é dado por

E =
3Q

4πε0z4
,

onde Q(= 2qd2) é conhecido como momento de quadripolo da distribuição de cargas.

13. Duas hastes idênticas de comprimento 2a possuem cargas iguais, +Q, uniformemente dis-
tribuída ao longo de seu comprimento. As hastes estão posicionadas ao longo do eixo x
com seus centros separados por uma distância de b > 2a (Fig. 4). mostre que a magnitude
da força exercida pela haste da esquerda sobre a da direita é dada por

F =
kQ2

4a2
ln

(
b2

b2 − 4a2

)
.

Figura 3: Problema 12 Figura 4: Problema 13

14. Considere um número infinito de cargas idênticas (cada uma com carga Q) posicionadas
ao longo do eixo x nas distâncias d, 2d, 3d, 4d, . . . da origem. Qual é o campo elétrico na
origem devido a esta distribuição de cargas? Dica: Use o fato de que
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.



15. Na Figura 5, determine o ponto (que não seja no infinito) no qual o campo elétrico é zero.

Figura 5: Problema 15 Figura 6: Problema 16 Figura 7: Problema 17

16. Prótons são projetados com uma velocidade inicial vi = 9, 55 × 103m/s em uma região
onde o campo elétrico uniforme ~E = (−720ĵ)N/C está presente, como mostrado na Figura
6. Os prótons acertam um ponto na superfície a uma distância horizontal de 1, 27mm a
partir do ponto de onde foram lançados. Encontre (a) os dois ângulos de projeção que
fazem o próton atingir esse ponto e (b) o tempo total que o próton leva para descrever essa
trajetória.

17. Uma pequena bola de plástico de 2, 0 g está suspensa por um fio de 20, 0 cm de comprimento
em uma região com campo elétrico uniforme, como mostrado na Figura 7. Se a bola está
em equilíbrio quando o fio faz um ângulo de 15◦ com a vertical, Qual é a carga líquida na
bola?

18. Uma partícula pontual com uma carga q está localizada no ponto (x0, y0) no plano xy.
Mostre que as componentes x e y do campo elétrico no ponto (x, y) devido a esta carga q
são

Ex =
kq(x− x0)

[(x− x0)2 + (y − y0)2]3/2
Ey =

kq(y − y0)
[(x− x0)2 + (y − y0)2]3/2

19. Dois blocos metálicos idênticos em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito
estão conectados por uma mola metálica leve de constante elástica k = 100N/m e um
comprimento não esticado de 0, 3m, como mostrado na Figura 8a. Uma carga total Q é
lentamente colocada no sistema, fazendo com que a mola passe a ter um comprimento de
equilíbrio de 0, 4m, como mostrado na Figura 8b. Determine o valor de Q, assumindo que
todas as cargas permaneçam no bloco e que os blocos são aproximadamente como cargas
pontuais.

Figura 8: Problema 19 Figura 9: Problema 20



20. Um dipolo elétrico em um campo elétrico uniforme é ligeiramente deslocado de sua posição
de equilíbrio, como mostrado na Figura 9, onde θ é pequeno e as cargas são separadas
por uma distância 2a. O momento de inércia os dipolo é I. Se o dipolo é liberado dessa
posição, mostre que sua posição angular varia conforme um movimento harmônico simples
com uma frequência

f =
1

2π

√
2qaE

I
.

21. Três cargas pontuais q, −2q, e q são localizadas ao longo do eixo x, como mostrado na
Figura 10. Mostre que o campo elétrico em P (y � a) ao longo do eixo y é

~E = −ke
3qa2

y4
ĵ.

Esta distribuição de carga, na qual é essencialmente a de dois dipolos elétricos, é chamada
de quadrupolo elétrico. Note que ~E varia proporcionalmente a r−4 para os quadrupolo,
comparado com a variação proporcional a r−3 para o dipolo e r−2 para o monopolo.

Figura 10: Problema 21 Figura 11: Problema 22

22. A Figura 11 mostra as linhas de campo elétrico para duas cargas pontuais separadas por
uma pequena distância. (a) Determine a razão q1/q2. (b) Quais são os sinais de q1 e q2?

GABARITO

1. 1, 0114N

2. 1, 388m

3. 1µC e −3µC ou −1µC e 3µC

4. (a)10,3◦ abaixo do semieixo positivo (b) x =
−6, 37 cm e y = 1, 16 cm

5. (b) q = 2, 38× 10−8C

6. 2, 89× 10−9N

7. −1, 317× 1013C

8. 6, 25× 1011 elétrons

9. Ver tabela periódica

10. −1, 00688N
11. ±

√
2R/2

12.

13.

14. πQ/24ε0a2

15. −1, 035m
16. (a)37◦ e 53◦ (b)1, 67× 10−7 s e 2, 21× 10−7 s

17. 5, 252× 10−6C

18.

19. 83, 37µC

20.

21.

22. (a)13 (b)q1 < 0 e q2 > 0


