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Exercícios da lista para serem  entregues:  5, 7, 8, 12, 14 e 19. 
 
1) Na figura ao lado, as três partículas são mantidas fixas no lugar e têm 

cargas q1=q2=+e e q3=+2e. A distância a = 6,0µm. Determine: 
a) o módulo; 
b) a direção e o sentido do campo elétrico em P. 

 
 

2) O mostrador de um relógio possui cargas negativas puntiformes  
–q, –2q, –3q, .... –12q, mantidas fixas nas posições dos números das horas 
correspondentes. A que horas o ponteiro das horas aponta na mesma direção 
que a do vetor campo elétrico no centro do mostrador?	   
 
3) A figura ao lado mostra as linhas de campo elétrico de duas cargas 

puntiformes q1 e q2, separadas por uma pequena distância. 
a) determine a razão q1/q2; 
b) quais são os sinais de q1 e q2? 

  
 
4) Três cargas puntiformes q, -2q e q são colocadas ao longo do eixo x, 

como na figura ao lado. Esta distribuição de cargas, que é 
essencialmente a de dois dipolos elétricos, é chamada quadrupolo 
elétrico. Mostre que o campo elétrico em P (y >> a) no eixo y é : 

j
y
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2
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5) Uma outra maneira de representar um quadrupolo, como dois 
dipolos anti-paralelos, é mostrada na figura ao lado. Encontre o 
campo elétrico para o ponto P ao longo do eixo x tal que 
x(P)>>a. Mostre que seu resultado tem a mesma dependência 
com a distância do exercício anterior. 

 
6) A figura ao lado mostra dois anéis concêntricos, de raios R e R’ que estão no 
mesmo plano. O ponto P está no eixo central z, a uma distância D do centro do 
anéis. O anel menor possui uma carga uniformemente distribuída +Q. Em termos 
de Q, qual deve ser a carga Q’ uniformemente distribuída no anel maior para que 
o campo elétrico no ponto P seja nulo? 
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7) Na figura ao lado, uma barra fina de comprimento l e densidade linear de 
cargas uniforme λ0 está situada ao longo do eixo x. 

a) mostre que o campo elétrico em P, a uma distância y do eixo da 

barra, sobre a mediatriz desta, é dado por:  
  


E = λ0

2π0
sinθ0
y

ŷ  

b) usando o resultado do item a) mostre que o campo de uma barra 
infinita a uma distância y do eixo da barra pode ser escrito na 

forma: 
  


E = λ0

2π0
1
y
ŷ   

8) Uma haste não condutora muito fina de comprimento L possui 
uma carga –q uniformemente distribuída ao longo do seu 
comprimento.	   

a) qual é a densidade linear de carga da haste? 
b) qual é o campo elétrico no ponto P que está a uma 

distância a da extremidade da haste? 
c) se P estivesse a uma distância muito grande da haste comparada com L, esta se 

pareceria com uma carga puntiforme. Mostre que sua resposta ao item b) se reduz 
ao campo elétrico de uma carga puntiforme para a>>L.	   

 
9) Dois fios retilíneos de mesmo comprimento a, separados por uma distância 
b, estão uniformemente carregados com densidades lineares de carga +λ e – λ. 
Calcule o campo elétrico no centro P do retângulo de lados a e b.   
 
 
10) A figura mostra uma barra não-condutora com uma carga Q = −8,0 µC 
distribuída uniformemente. A barra é dobrada na forma de uma semicircunferência 
de raio R=15 cm.  

a) calcule o módulo e a direção do campo elétrico E
!

 em O, centro da 
semicircunferência; 

b) se a barra for substituída por uma carga puntiforme situada no ponto P, 
qual é a razão entre o novo valor de E e o anterior?  

  
11) Na figura ao lado, uma barra fina de vidro forma uma semicircunferência de raio 
r =5,0 cm. Uma carga +q = 4,5 pC está distribuída na metade superior da barra, e 
uma carga –q = −4,5 pC está distribuída uniformemente na metade inferior. 
Determine o módulo e a orientação (em relação ao semi-eixo x positivo) do campo 
elétrico E

!
 no ponto P, situado no centro da semicircunferência.  

 

P . 
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12) Duas hastes finas de vidro, uma com carga +q e outra com carga –q  
uniformemente distribuídas, são dobradas em forma de quadrantes de 
circunferência de raio R, como mostra a figura. Determine            
produzido pelas duas hastes.   
 
 
13) Considere uma casca cilíndrica circular uniformemente carregada com 
carga Q, raio R e altura h.  

a) Determine o campo elétrico em um ponto a uma distância 
d do lado direito do cilindro, como na figura. (sugestão: 
trate o cilindro como uma superposição de anéis de carga 
e utilize o resultado do campo de um anel ). 

b) Considere agora um cilindro com as mesmas dimensões e 
possuindo a mesma carga, mas agora distribuída uniformemente pelo seu volume. 
Use o resultado do campo de um disco para achar o campo que o cilindro cria no 
mesmo ponto.  

 
 14) Uma carga positiva está distribuída numa semicircunferência de raio 
R = 60 cm, como mostrado  na  figura ao lado. A densidade linear de 
carga ao longo da curva é descrita pela expressão .cos0 θλλ =  A carga 
total da semicircunferência é 12,0 µC. Calcule o vetor campo elétrico no 
centro de curvatura.  

15) Uma bola de massa m eletricamente carregada, está suspensa por 
um fio isolante de comprimento L, na presença de um campo elétrico 
uniforme, como mostra a figura abaixo. Quando um campo elétrico é 
dado por yBxAE ˆˆ+=

!
 [N/C] onde A e B são números positivos, a bola 

ficará em equilíbrio fazendo um ângulo θ com a vertical. Encontrar:  
a) a carga na bola;  
b) a tração no fio. 

 
16) Um dipolo elétrico formado por duas cargas de 2e e −2e, separadas por uma distância de  
0,78 nm é submetido a um campo elétrico de 3,4×106 N/C. Calcule o módulo do torque exercido 
pelo campo elétrico sobre o dipolo se o campo é  

a) paralelo;  
b) perpendicular e  
c) anti-paralelo ao campo elétrico. 
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17) Um dipolo elétrico num campo elétrico uniforme é deslocado levemente 
de sua posição de equilíbrio, como mostrado na figura, onde θ é pequeno e as 
cargas estão separadas pela distância 2a. O momento de inércia do dipolo é I. 
Se o dipolo é abandonado nessa posição, mostre que a sua aceleração angular 
provoca um movimento harmônico  
simples com uma frequência:  

I
qaEf 2

2
1
π

=  

 
18) Um dipolo elétrico consiste de duas cargas +q e –q separadas por uma distância pequena 
igual a 2a. Seu centro está sobre o eixo x  em x = x1 e ele é orientado ao longo do eixo x em seu 
sentido positivo. O dipolo está em um campo elétrico não-uniforme xCxE ˆ)(=

!
, onde C é uma 

constante.  
a) Determine as forças atuantes sobre as cargas positiva e negativa, e mostre que a força 

resultante no dipolo é pCF !!
= ; 

b)  b) Mostre que, em geral, se um dipolo de momento p!  apoia-se sobre o eixo x em um 
campo na direção x, a força resultante atuante no dipolo é expressa, 

aproximadamente, por p
dx
dEF x !!

≅ . 

 
19) Uma pequena “conta” de massa m possui uma carga –q e 
está restrita a mover-se sem atrito ao longo de uma barra fina, 
conforme a figura abaixo. A uma distância L desta barra existe 
uma carga positiva +Q.  

 a) calcule o campo elétrico produzido pela carga +Q  na 
posição da carga –q; 

 b) mostre que se a “conta” for deslocada de uma distância x 
(x<<L) e abandonada, ela executará um movimento harmônico 
simples; 

     c) obtenha uma expressão para o período desse movimento, em função de L, Q, q e m. 

 

20) Exercício 81 do livro texto– 8a Edição (exercício 84 na 9a Edição).         
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