
FGE0270 - Eletricidade I

1a Lista de exerćıcios

1. Duas cargas fixas, de +1, 0 × 10−6 C e −3, 0 × 10−6 C, estão afastadas de 10 cm. (a)

Onde é que se pode localizar uma terceira carga, de modo que não atue sobre ela força

alguma? (b) O equiĺıbrio dessa terceira carga será estável ou instável?

2. A carga total de duas pequenas esferas positivamente carregadas é de 5, 0 × 10−5 C.

Como está a carga distribúıda entre as duas esferas, sabendo-se que a força de repulsão

entre elas, quando separadas de 2, 0 m, é de 1, 0 N?

3. Duas cargas livres puntiformes +q e +4q estão separadas por uma distância l. Uma

terceira carga é colocada de tal modo que o sistema formado pelas três cargas fica em

equiĺıbrio. Determinar a posição, o módulo e o sinal da terceira carga. O equiĺıbrio é

estável?

4. As cargas e as coordenadas de duas part́ıculas carregadas, mantidas fixas no plano xy,

são: q1 = +3, 0×10−6 C, x = 3, 5 cm, y = 0, 5 cm, e q2 = −4, 0×10−6 C, x = −2, 0 cm,

y = 1, 5 cm. (a) Determine o módulo e a direção da força sobre q2. (b) Onde podeŕıamos

localizar uma terceira carga q3 = +4, 0 × 10−6 C de modo que a força total sobre q2

fosse nula?

5. Duas esferas condutoras idênticas, carregadas com cargas de sinais contrários, atraem-

se com uma força de 0, 108 N , quando separadas de 0, 500 m. As esferas são ligadas

por um fio condutor, que é, então, removido, passando deste modo a se repelirem com

uma força de 0, 036 N . Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?

6. Duas part́ıculas com cargas iguais e afastadas de 3, 2×10−3 m são largadas a partir do

repouso. A aceleração da primeira part́ıcula é medida como sendo de 7, 0 m/s2 e a da

segunda como sendo 9, 0 m/s2. Sendo a massa da primeira part́ıcula de 6, 3× 10−7 kg,

quais são (a) a massa da segunda part́ıcula e (b) a carga comum a ambas?

7. Três pequenas bolas, cada qual com a massa de 10 g, estão suspensas de um mesmo

ponto por três fios de seda de 1, 0 m de comprimento. As bolas têm cargas idênticas e

estão situadas nos vértices de um triângulo equilátero de 0, 1 m de lado. Qual o valor

da carga de cada bola?
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8. Qual é a força resultante que age sobre a carga do vértice inferior esquerdo do quadrado

da figura abaixo? Suponha que q = 1, 0× 10−7 C e a = 5, 0 cm. As cargas estão fixas.
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9. Duas esferas condutoras idênticas e isoladas, 1 e 2, possuem quantidades iguais de carga

e estão separadas por uma distância grande comparada com seus diâmetros. A força

eletrostática que atua sobre a esfera 2 devida à esfera 1 é F . Suponha agora que uma

terceira esfera idêntica 3, dotada de um suporte isolante e inicialmente descarregada,

toque primeiro a esfera 1, depois a esfera 2 e, em seguida, seja afastada. Em termos

de F , qual é a força eletrostática F ′ que atua agora sobre a esfera 2?

10. Coloca-se uma carga Q em dois vértices opostos de um quadrado, e uma carga q em

cada um dos outros dois. (a) Sabendo-se que a força eletrostática ĺıquida sobre cada

Q é nula, qual é o valor de Q em termos de q? (b) Será posśıvel escolher um valor

para q de modo que a força eletrostática sobre cada uma das quatro cargas seja nula?

Explique sua resposta.

11. Duas cargas puntuais positivas, iguais a q, são mantidas à distância fixa 2a. Uma

carga puntual de prova localiza-se em um plano normal à linha que liga aquelas cargas

e na metade do caminho entre elas (figura abaixo). Encontre o raio R do ćırculo nesse

plano para o qual a força sobre a part́ıcula de prova tenha valor máximo.

� �

�
� �

12. Duas cargas positivas +Q são mantidas fixas à distância d entre si. Uma part́ıcula de

carga negativa −q e massa m é colocada na metade do caminho entre elas e, então,

recebe um pequeno deslocamento perpendicular à linha que as liga, sendo liberada em

seguida. Mostre que a part́ıcula descreve movimento harmônico simples de peŕıodo:

T =

√
ε0mπ3d3

qQ

Valmir A. Chitta - FGE0270 Eletricidade I 2


