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1. (Unesp 95) Dois corpos pontuais em repouso, separados 

por certa distância e carregados eletricamente com cargas 

de sinais iguais, repelem-se de acordo com a Lei de 

Coulomb. 

a) Se a quantidade de carga de um dos corpos for 

triplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá 

constante, aumentará (quantas vezes?) ou diminuirá 

(quantas vezes?)? 

b) Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância 

entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica 

permanecerá constante, aumentará (quantas vezes?) ou 

diminuirá (quantas vezes?)? 

 

2. (Unicamp 91) Duas cargas elétricas Q e Q‚ atraem-se, 

quando colocadas próximas uma da outra. 

a) O que se pode afirmar sobre os sinais de Q  e de Q‚? 

b) A carga Q é repelida por uma terceira carga, Qƒ, 

positiva. Qual é o sinal de Q‚? 

 

3. (Unicamp 91) Considere o sistema de cargas na figura. 

As cargas + Q estão fixas e a carga - q pode mover-se 

somente sobre o eixo x. 

Solta-se a carga - q, inicialmente em repouso, em x = a. 

a) Em que ponto do eixo x a velocidade de - q é máxima? 

b) Em que ponto(s) do eixo x a velocidade de - q é nula? 

 

 
 

 

4. (Fei 94) Duas cargas puntiformes q= + 2 ˜C e q‚ = - 6 

˜C estão fixas e separadas por uma distância de 600 mm 

no vácuo. Uma terceira carga qƒ = 3 ˜C é colocada no 

ponto médio do segmento que une as cargas. Qual é o 

módulo da força elétrica que atua sobre a carga qƒ? 

Dados: constante eletrostática do vácuo K = 9.10ª 

N.m£/C£ 

a) 1,2 N  b) 2,4 N  c) 3,6 N 

d) 1,2.10¤ N e) 3,6.10¤ N 

 

5. (Fei 95) Cargas elétricas puntiformes devem ser 

colocadas nos vértices, R, S, T e U do quadrado a seguir. 

Uma carga elétrica puntiforme q está no centro do 

quadrado. Esta carga ficará em equilíbrio quando nos 

vértices forem colocadas as cargas: 

 

 
 

 

6. (Fei 95) Qual dos gráficos a seguir melhor representa a 

variação da força elétrica que uma carga puntiforme 

exerce sobre outra carga puntiforme quando a distância é 

alterada entre elas? 

 

 
 

 

7. (Fuvest 96) O módulo F da força eletrostática entre duas 

cargas elétricas pontuais q e q‚, separadas por uma 

distância d, é F = kqq‚/d£ onde k é uma constante. 

Considere as três cargas pontuais representadas na figura 

adiante por + Q, - Q e q. O módulo da força eletrostática 

total que age sobre a carga q será 
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a) 2kQq/R£. 

b) Ë3kQq/R£. 

c) kQ£q/R£. 

d) [(Ë3)/2] kQq/R£. 

e) [(Ë3)/2] kQ£q/R£. 

 

 
 

 

8. (Uel 94) A força de repulsão entre duas cargas elétricas 

puntiformes, que estão a 20 cm uma da outra, é 0,030 N. 

Esta força aumentará para 0,060 N se a distância entre as 

cargas for alterada para 

a) 5,0 cm b) 10 cm c) 14 cm 

d) 28 cm e) 40 cm 

 

9. (Ufmg 94) Observe a figura que representa um triângulo 

eqüilátero. 

Nesse triângulo, três cargas elétricas puntuais de mesmo 

valor absoluto estão nos seus vértices. 

O vetor que melhor representa a força elétrica resultante 

sobre a carga do vértice 1 é 

 

 

 

 

10. (Unesp 95) Considere os três fenômenos seguintes. 

 

I)   Um raio de luz passou de um meio transparente para 

outro, mudando a direção de sua trajetória. 

II)  Duas cargas elétricas pontuais em repouso interagem 

com uma força inversamente proporcional ao quadrado 

das distâncias entre elas. 

III) Um fio, no vácuo, percorrido por uma corrente elétrica 

constante, cria um campo magnético cujas as linhas 

formam círculos que têm fio como eixo. 

 

Considere agora as quatro leis da física seguintes. 

R: Lei de Coulomb. 

S:  Lei de Lenz. 

T: Lei de Snell. 

U:  Lei de Ampére. 

 

Assinale a alternativa que contém a associação correta 

entre os fenômenos descritos e as leis citadas. 

a) I com R, II com S e III com T. 

b) I com T, II com R e III com S. 

c) I com T, II com R e III com U. 

d) I com S, II com U e III com T. 

e) I com T, II com U e III com R. 

 

GABARITO 

 

1. a) Triplica. 

b) Diminuirá 4 vezes. 

 

2. a) As cargas possuem sinais opostos. 

b) Negativa. 

 

3. a) Ponto O. 

b) x = + a e X  = - a. 

 

4. [B]  5. [C] 6. [A] 7. [B] 8. [C] 9. [C] 

 

10. [C] 

 

 


