
Revisão  de Eletrostática.                              
1). (UF JUIZ DE FORA) Duas esferas 
igualmente carregadas, no vácuo, repelem-
se mutuamente quando separadas a 
uma certa distância. Triplicando a distância 
entre as esferas, a força de repulsão entre 
elas torna-se: 
a) 3 vezes menor        b) 6 vezes menor 
c) 9 vezes menor        d) 12 vezes menor                 
e) 9 vezes maior 
    2). (UCBA) Qual dos três gráficos a seguir 
melhor representa o módulo do campo 
elétrico em função da distância d até a carga 
elétrica puntiforme geradora? 

            

  3). (MACK) Considere a figura abaixo: 
As duas cargas elétricas puntiformes Q1 e 
Q2 estão fixas, no vácuo onde     K0 = 
9,0 . 109 N.m2/C2, respectivamente sobre os 
pontos A e B. Calcular o campo elétrico(N/C) 
resultante no P tem a) zero..   b) 
4,0 . 105        c)5,0 . 105      . d)9,0 . 105     e) 
1,8 . 106 

    

   4).Quatro cargas elétricas fixas estão 
dispostas nos vértices de um quadrado, 
conforme a figura abaixo. Uma carga -q 
colocada no centro C do quadrado fica 
sujeita a uma força de interação eletrostática 
resultante, com a seguinte orientação: 

 
    5)Unicamp-SP) Duas cargas puntiformes 
Q1 = 4.10 -6 C e Q2 = - 2.10 -6 C, estão 

localizadas sobre o eixo x e distam d=3.√2 m 
uma da outra.  I) a que distância de Q2, 
medida sobre o eixo x, o campo eletrostático 
resultante é nulo?  II) que força atuará sobre 
uma carga de prova Q3 =2.10 -6 C colocada a 
meia distância entre Q1 e Q2? dado:               
ko = 9.109(N.m²)/C² 
 

    6)Dado um campo elétrico vertical 
ascendente de intensidadeE= 4 x 105 N/C. 
Nessa região, uma partícula de carga elétrica 
4 nC e massa 0,2g é lançada verticalmente 
para cima com velocidade de 8m/s. Calcule a 
máxima altura atingida por essa partícula (g = 
10 m/s2 ) .   
  7)(Fuvest-SP) Duas partículas , A e B, de 
cargas elétricas QA= +10-7 C e QB= - 10-7 C e 
mesma massa m=0,1g, estão separadas de 
d=1 m no vácuo, onde a constante 
eletrostática vale k=9x109 N.m2/C2. 
a) Qual a intensidade da força elétrica entre 
essas cargas? 
b) Se a carga positiva se movimentar em 
torno da carga negativa, descrevendo um 
movimento circular uniforme de 10 cm de 
raio, qual será sua velocidade? 
  8)  Um pêndulo elétrico de comprimento L e 
massa m = 120 g eletrizado com carga Q é 
repelido por outra carga igual fixa. A figura 
mostra a posição de equilíbrio do pêndulo. 
Sendo g = 10m/s², calcule Q. 

 

 

  9) Representa-se na figura um quadrado, de 

lado ℓ = √2 m, que possui nos seus vértices 

as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4. Considerando-se 

que Q1 = Q3 = Q4 = 1μC,    Q2 = -1μC e           

ko = 9.109 N.m2/C2, o módulo do vetor campo 

elétrico resultante no ponto P (centro do 

quadrado) é: 

a) zero            b) 27.103 N/C   c) 36.103 N/C 

d) 9.103 N/C    e) 18.103 N/C

 
10-(UFRGS-RS) O módulo do vetor campo 

elétrico produzido por uma carga elétrica 

puntiforme em um ponto P é igual a E. 

Dobrando-se a distância entre a carga e o 

ponto P, por meio do afastamento da carga, 

o módulo do vetor campo elétrico nesse 

ponto muda para: 

a)  E/2   b) E/4   c) 2E   d) 4E   e) 8E . 
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