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Força elétrica 

 
1. Duas cargas elétricas puntiformes q e q’ estão colocadas a uma distância d, e a força de 
interação eletrostática entre elas tem intensidade F. Substituindo a carga q’ por outra igual a 5q’ e 
aumentando a distância entre elas para 3d, a nova força de interação eletrostática entre elas terá 
intensidade: 

a) 0,55 F 
b) 1,66 F 
c) 2,55 F 
d) 5,0 F 
e) 7,5 F 

 
 
2. (UNI-RIO) Duas esferas metálicas idênticas, de dimensões desprezíveis, eletrizadas com 
cargas elétricas de módulos Q e 3Q atraem-se com força de intensidade 3,0.10-1N quando 
colocadas a uma distância d, em certa região do espaço. Se forem colocadas em contato e, após 
o equilíbrio eletrostático, levadas à mesma região do espaço e separadas pela mesma distância 
d, a nova força de interação elétrica entre elas será: 

a) Repulsiva de intensidade 1,0.10-1N 
b) Repulsiva de intensidade 1,5.10-1N 
c) Repulsiva de intensidade 2,0.10-1N 
d) Atrativa de intensidade 1,0.10-1N 
e) Atrativa de intensidade 2,0.10-1N 

 
 
3. Duas pequenas esferas puntiformes idênticas estão eletrizadas, sendo –Q a carga da primeira 
e +5Q a carga da segunda. As duas esferas são colocadas no vácuo e separadas por uma 
distância d, ficando submetidas a uma força eletrostática F1. A seguir, as esferas são colocadas 
em contato e, em seguida, separadas por uma distância 4d, sendo agora submetidas a uma força 
eletrostática F2. Pode-se afirmar que a relação F1/F2 é de: 
 
 
4. (FEI-SP) Duas cargas elétricas puntiformes Q1 e Q2 = 4Q1 estão fixas nos pontos A e B, 
distantes 30 cm. Em que posição (x) deve ser colocada uma carga Q3 =2Q1 para ficar em 
equilíbrio sob ação somente de forças elétricas? 
 

 
a) x = 5cm   
b) x = 10cm  
c) x = 15cm 
d) x = 20cm 
e) x = 25cm 
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5. (Unitau-SP) Um tubo de vidro na posição vertical contém duas esferas iguais A e B, de massas 
1,0.10-4kg. A esfera A é fixada no fundo do tubo enquanto B pode subir ou descer dentro do tubo, 
acima de A. Quando a carga q=4,0.10-8C é colocada em cada esfera, a esfera B permanece 
suspensa, em equilíbrio, acima de A, a uma distância h. Desprezando o atrito com as paredes de 
vidro e a atração gravitacional entre as esferas, calcule o valor de h. (Considere: 
g=10,0m/s2,  k0=9,0.109 N.m2/C2) 
 
 


