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Lei de Coulomb 
 
1) Duas cargas elétricas Q1 = +8Q e Q2 = -2Q são fixadas nos pontos A e B separados pela distância L como 
mostra a figura. 

 
A) Determine o(s) ponto(s) do espaço onde pode ser colocada uma carga puntiforme +Q de modo que essa 
fique em equilíbrio. 
B) É possível afirmar que a resposta obtida no item anterior é única? 
 
 
2) Na configuração de cargas abaixo, qual deve ser o valor de q para que o sistema permaneça em equilíbrio? 

 
 
 
3) Duas pequenas esferas com a mesma carga 'q' e mesma massa 'm', estão suspensas por fios de 
comprimento 'L'. Verifica-se que o ângulo entre os dois fios é 'α'. Qual o valor da carga 'q' das esferas? 

 
 
 
4) Três cargas puntiformes idênticas q são colocadas nos vértices de um quadrado de lado L. Calcule o 
módulo, a direção e o sentido da força resultante sobre uma carga puntiforme  -3.q colocada: 
A) no centro do quadrado. 
B) no vértice vazio do quadrado. 
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5) Considere uma partícula de massa 'm' e carga '+q' lançada numa região onde existe um campo elétrico 'E' 
formado por duas placas carregadas conforme a figura abaixo. Desprezando o valor do peso da partícula e 
obedecendo ao referencial dado, determine: 

 
A) A aceleração da partícula. 
B) O módulo da velocidade da partícula na saída da região entre as placas, supondo que a mesma ocorra no 
instante t. 
C) As equações que descrevem as coordenadas x e y da partícula no interior das placas. 
 
 
6) Três cargas elétricas idênticas, q, são colocadas nos vértices de um triângulo equilátero.  Uma quarta 
carga, Q, é colocada entre duas cargas conforme a figura. 

 
A) Considerando apenas as três cargas idênticas, determine a força resultante sobre a carga no vértice B. 
B) É possível determinar qual o valor da carga Q de tal modo que a força resultante sobre ela, devido às 
outras cargas, seja nula? Justifique. 
 
 
7) Na figura a seguir, três cargas estão separadas entre si, conforme a figura, por uma distância d. As cargas 
q1 e q2 são fixas e a carga q3 pode ser realocada desde que se mantenha em equilíbrio eletrostático. Se a 
carga q2 vale 1,5 μC, qual o valor de q1 para que a carga q3 fique em equilíbrio? 
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Campo Elétrico - Cargas Puntiformes  
 
8) São dadas as cargas q1 = +2,0.10-5 C e q2 = -4,0.10-5 C, como mostra a figura. Determine: 

 
A) O campo elétrico em A. 
B) A força resultante sobre uma carga Q colocada sobre o ponto A. 
C) Em qual ponto o campo elétrico resultante produzido por q1 e q2 é nulo. 
 
 
9) Na figura abaixo, as três partículas são mantidas fixas no lugar e têm cargas q1 = +q,  q2 = +3q e q3 = +2q.  

 
Determine: 
A) O módulo do campo elétrico no ponto P.  
B) O vetor campo elétrico no ponto P. 
 
 
10) Na figura abaixo, a partícula 1 (de carga +1,00 μC), a partícula 2 (de carga +1,00 μC) e a partícula 3 (de 
carga Q) formam um triângulo equilátero de lado a. Para que valor de Q (sinal e valor) o campo elétrico no 
centro do triângulo é nulo? 

 
 


