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Lista de Exercícios 

Pré PAS III  
 

Professor: MARCUS VINÍCIUS 

Disciplina:FÍSICA  Assunto: LEI DE COULOMB 

 

1. (UnB) Considere a figura abaixo, na qual dois objetos de massas m 

= 10 kg estão presos a fios de comprimento L = 1 m. Considere 

ainda que esses objetos possuem cargas Q1 = 0,6 µC e Q2 = 2,0 µC 

e estão em um local em que a intensidade da aceleração da gravidade 

é igual a 10 m/s2 e a constante eletrostática do meio é igual a 9 × 109 

N x m2 x C-2. Com base nessas  

informações, calcule o ângulo θ, representado na figura, para a 

situação de equilíbrio, sabendo que θ, nessa situação, é muito menor 

que 1 radiano e, por isso, assumindo que, sen θ = θ e cos θ = 1. 

Multiplique o valor obtido por 10.000. 

 

 

 

2. (UPE/2009) A figura a seguir representa uma régua rígida, com 1,0 

m de comprimento, e massa desprezível, pivotada em seu centro. 

 Uma carga elétrica =    -7
1q 5 10 C  é fixada sobre uma das extremidades 

da régua. Uma segunda carga elétrica q2, de mesmo módulo e sinal 

oposto ao de q1, é fixada a uma distância d = 10 cm diretamente 

abaixo de q1. Para contrabalançar a atração entre as duas cargas, 

pendura-se um bloco de massa M a 25 cm do pivô do lado oposto 

ao das cargas. 

 Considere a constante eletrostática no vácuo =     9 2 2K 9 10 N m /C . 

 

 Para o sistema permanecer em equilíbrio, a massa M do bloco vale, 

em kg: 

 

LL

MM
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a) 5,4  10–3; 

b) 3,2  103; 

c) 4,5  10–2; 

d) 2,3  102; 

e) 9,0  10-2. 

3. (UnB) A figura a seguir ilustra uma das experiências mais fascinantes 

na evolução da teoria atômica da matéria,  

realizada por Rutherford, ao bombardear finas lâminas de ouro com 

partículas alfa. Cada partícula alfa nada mais é do que o núcleo de 

um átomo de hélio. 

 

 
 

 A partir do experimento descrito, julgue os seguintes itens. 

 Por terem carga positiva, as partículas alfa sofrem desvios de 

trajetória devido à presença dos núcleos atômicos. 
 No ponto B da figura, a força entre a partícula e o núcleo é a menor 

possível, porque ela é proporcional à distância que os separa. 
 Rutherford teria obtido os mesmos resultados se, em vez de 

partículas alfa, tivesse usado nêutrons. 
 O experimento de Rutherford usando o estanho, em vez de ouro, 

seria inconclusivo, em virtude da enorme variação de cargas entre 
os diversos isótopos do elemento estanho. 

 O momento linear da partícula alfa incidente não varia. 

 

4. No experimento de Rutherford, considere que a menor distância entre 

a partícula alfa e o núcleo do átomo de Au é igual a 0,10 ângström 

(1,0 ângström = 10-10 m). Sabendo que o número atômico do Au é 

79, a carga do elétron é igual a –1,6×10-19 C e a constante 

eletrostática do meio é 9,0×109 N.m2/C2 e 1,0 N = 105 dinas, calcule, 

em dina, o módulo da força elétrica existente entre a partícula alfa 

e o núcleo do átomo de Au, quando a partícula estiver no ponto B da 

trajetória. Despreze a parte fracionária de seu resultado, caso exista. 
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5. (UnB) – Na tentativa de se compreender bem os conceitos de 

equilíbrios estável e instável, pode-se utilizar alguns modelos, entre 

os quais, encontram-se um modelo mecânico e um elétrico, descritos 

a seguir. 

 Modelo mecânico: em uma superfície com a forma de uma sela de 

cavalo, coloca-se uma bola de pingue-pongue no centro da 

superfície, conforme ilustra a figura 1. Para a bola, esse ponto 

central é de equilíbrio estável em relação a uma certa trajetória e, 

ao mesmo tempo, é de equilíbrio instável em relação a uma 

trajetória perpendicular à primeira, nesse ponto. 

 Modelo elétrico: em um sistema de coordenadas cartesianas, 

fixam-se duas cargas elétricas puntiformes qa e qb, nos pontos fixos 

A e B, respectivamente, conforme ilustra a figura 2. Uma terceira 

carga elétrica puntiforme qc é colocada em um ponto C qualquer do 

segmento de reta que une A e B. 

 

 
 Com relação a esses modelos e aos conceitos de equilíbrios estável 

e instável, julgue os seguintes itens. 

 

 No modelo mecânico, o ponto central é de equilíbrio estável apenas 
com relação à trajetória XY. 

 No modelo mecânico, se a bola for ligeiramente deslocada da posição 
central na trajetória WZ, a força peso realizará trabalho para afastá-

la da posição de equilíbrio. 
 No modelo elétrico, se qa e qb forem iguais e positivas, qc for positiva 

e C for exatamente o ponto médio do segmento AB, então C será um 

ponto de equilíbrio instável, na direção do eixo Ox. 
 No modelo elétrico, se qa e qb forem iguais, mas de sinais opostos, 

e qc for negativa, então o ponto C poderá ser determinado de forma 
a ser de equilíbrio instável na direção do eixo Oy e de equilíbrio 

estável na direção Ox. 
 Se for estabelecida uma analogia entre os dois modelos, quanto aos 

conceitos de equilíbrios envolvidos, é correto afirmar que a bola 
corresponde à carga qc e que a força peso corresponde às forças 

elétricas. 
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