
  Lei de Coulomb  

 

Página 1 de 9 

 

  
1. (Unesp 2015)  Em um experimento de eletrostática, um estudante dispunha de três esferas 

metálicas idênticas, A,  B  e C,  eletrizadas, no ar, com cargas elétricas 5Q,  3Q  e 2Q,  

respectivamente. 
 

 
 
Utilizando luvas de borracha, o estudante coloca as três esferas simultaneamente em contato 

e, depois de separá-las, suspende A  e C  por fios de seda, mantendo-as próximas. Verifica, 

então, que elas interagem eletricamente, permanecendo em equilíbrio estático a uma distância 

d  uma da outra. Sendo k a constante eletrostática do ar, assinale a alternativa que contém a 

correta representação da configuração de equilíbrio envolvendo as esferas A  e C  e a 

intensidade da força de interação elétrica entre elas.  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
2. (Udesc 2015)  Uma das principais contribuições para os estudos sobre eletricidade foi a da 
definição precisa da natureza da força elétrica realizada, principalmente, pelos trabalhos de 
Charles Augustin de Coulomb (1736-1806). Coulomb realizou diversos experimentos para 
determinar a força elétrica existente entre objetos carregados, resumindo suas conclusões em 
uma relação que conhecemos atualmente como Lei de Coulomb.  
Considerando a Lei de Coulomb, assinale a alternativa correta.  
a) A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional ao 

produto das cargas e ao quadrado da distância entre estes corpos.    
b) A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é inversamente proporcional ao 

produto das cargas e diretamente proporcional ao quadrado da distância entre estes corpos.     
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c) A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional ao 
produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre estes 
corpos.    

d) A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional ao 
produto das cargas e inversamente proporcional a distância entre estes corpos.    

e) A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional a 
distância entre estes corpos e inversamente proporcional ao produto das cargas.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões) quando for necessário. 
 
Constantes físicas 

Aceleração da gravidade: 2g 10 m s  

Velocidade da luz no vácuo: 8c 3,00 10 m s   

Constante da lei de Coulomb: 9 2 2
0k 9,0 10 N m C     

 
 
3. (Cefet MG 2015)  Quatro objetos condutores esféricos e de mesmas dimensões estão 
inicialmente isolados e carregados com cargas 
 

1 2 3Q q, Q 2q, Q 3q    e 4Q 4q,  

 
respectivamente. A seguinte sequência de ações é executada sobre esses condutores: 
 
I. Os condutores 1 e 2 são colocados em contato e depois separados e isolados. 
II. Os condutores 2 e 3 são colocados em contato e depois separados e isolados. 
III. Os condutores 3 e 4 são colocados em contato e depois separados e isolados. 
 

Após a execução da sequência descrita acima, seja ijF  a força eletrostática que o objeto j  

exerce sobre o objeto i  quando estes estão separados por uma mesma distância d.  

 
Considerando a situação apresentada, pode-se afirmar que  
a) 23 14F F  e 13 24F F .     

b) 41 13F F  e 34 23F F .     

c) 12 34F F  e 42 31F F .     

d) 32 41F F  e 24 21F F .     

e) 14 31F F  e 12 32F F .     

   
4. (Unicamp 2014)  A atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras 
aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram um mesmo 
conjunto de partículas carregadas, nos vértices de um quadrado de lado a, que exercem forças 
eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que 
melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura  

a)     
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b)     

c)     

d)     
   
5. (Mackenzie 2014)  Duas pequenas esferas eletrizadas, com cargas 1Q  e 2Q ,  separadas 

pela distância d, se repelem com uma força de intensidade 34 10 N.  Substituindo-se a carga 

1Q  por outra carga igual a 13 Q  e aumentando-se a distância entre elas para 2 d,  o valor da 

força de repulsão será  

a) 33 10 N     

b) 32 10 N     

c) 31 10 N     

d) 45 10 N     

e) 48 10 N     

   
6. (Fmp 2014)   

 
 
A figura acima ilustra duas cargas elétricas puntiformes que são mantidas fixas a uma distância 

de 1 metro. Uma terceira carga positiva q será abandonada em um ponto C  interior ao 

segmento imaginário AB  que une as cargas Q  e 4Q.  Esse ponto C será escolhido 

aleatoriamente. 
A probabilidade de que a terceira carga, assim que for abandonada, se desloque sobre o 

segmento no sentido de A  para B  é  
a) 1 6     

b) 2 5     

c) 1 5     

d) 2 3     

e) 1 3     

   
7. (Uern 2013)  Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de 
sinais iguais e módulos diferentes e se encontram situadas no vácuo, separadas uma da outra 
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por uma distância x. Sobre a forca elétrica, que atua em cada uma destas esferas, tem-se que 
são  
a) iguais em módulo e possuem sentidos opostos.    
b) iguais em módulo e possuem o mesmo sentido.    
c) diferentes em módulo e possuem sentidos opostos.    
d) diferentes em módulo e possuem o mesmo sentido.    
   
8. (Pucrj 2012)  Um sistema eletrostático composto por 3 cargas Q1 = Q2 = +Q e Q3 = q é 
montado de forma a permanecer em equilíbrio, isto é, imóvel. 
Sabendo-se que a carga Q3 é colocada no ponto médio entre Q1 e Q2, calcule q.  
a) – 2 Q    
b) 4 Q    
c) – ¼ Q    
d) ½ Q    
e) – ½ Q    
   
9. (Ufrgs 2011)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no fim do 
enunciado que segue, na ordem em que aparecem. 
Três esferas metálicas idênticas, A, B e C, são montadas em suportes isolantes. A esfera A 
está positivamente carregada com carga Q, enquanto as esferas B e C estão eletricamente 
neutras. Colocam-se as esferas B e C em contato uma com a outra e, então, coloca-se a 
esfera A em contato com a esfera B, conforme representado na figura. 
 

 
 
Depois de assim permanecerem por alguns instantes, as três esferas são simultaneamente 
separadas. Considerando-se que o experimento foi realizado no vácuo 

 9 2 2
0k 9 10  N m / C    e que a distância final (d) entre as esferas A e B é muito maior que 

seu raio, a força eletrostática entre essas duas esferas é _______ e de intensidade igual a 
_______.  

a)  2 2
0repulsiva k Q / 9d     

b)  2 2
0atrativa k Q / 9d     

c)  2 2
0repulsiva k Q / 6d     

d)  2 2
0atrativa k Q / 4d     

e)  2 2
0repulsiva k Q / 4d     

   
10. (Pucrj 2010)  Três cargas elétricas estão em equilíbrio ao longo de uma linha reta de modo 

que uma carga positiva (+Q) está no centro e duas cargas negativas (–q) e (–q) estão 

colocadas em lados opostos e à mesma distância (d) da carga Q. Se aproximamos as duas 

cargas negativas para d/2 de distância da carga positiva, para quanto temos que aumentar o 

valor de Q (o valor final será Q’), de modo que o equilíbrio de forças se mantenha?  

a) Q’ = 1 Q    
b) Q’ = 2 Q    
c) Q’ = 4 Q    
d) Q’ = Q / 2    
e) Q’ = Q / 4    
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11. (Pucrj 2010)  O que acontece com a força entre duas cargas elétricas (+Q) e (–q) colocadas 

a uma distância (d) se mudarmos a carga (+ Q) por (+ 4Q), a carga (–q) por (+3q) e a distância 

(d) por (2d)?  

a) Mantém seu módulo e passa a ser atrativa.    
b) Mantém seu módulo e passa a ser repulsiva.    
c) Tem seu módulo dobrado e passa a ser repulsiva.    
d) Tem seu módulo triplicado e passa a ser repulsiva.    
e) Tem seu módulo triplicado e passa a ser atrativa.    
   
12. (Pucrj 2009)  Dois objetos metálicos esféricos idênticos, contendo cargas elétricas de 1 C e 

de 5 C, são colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 m. Considerando a 

Constante de Coulomb k = 9 × 109 N m2/C2, podemos dizer que a força que atua entre as 

cargas após o contato é:  

a) atrativa e tem módulo 3 ×109 N.    
b) atrativa e tem módulo 9 × 109 N.    
c) repulsiva e tem módulo 3 × 109 N.    
d) repulsiva e tem módulo 9 × 109 N.    
e) zero.    
   
13. (Unifesp 2009)  Considere a seguinte "unidade" de medida: a intensidade da força elétrica 

entre duas cargas q, quando separadas por uma distância d, é F. Suponha em seguida que 

uma carga q1 = q seja colocada frente a duas outras cargas, q2 = 3q e q3 = 4q, segundo a 

disposição mostrada na figura. 

 

A intensidade da força elétrica resultante sobre a carga q1, devido às cargas q2 e q3, será  

a) 2F.    
b) 3F.    
c) 4F.    
d) 5F.    
e) 9F.    
   
14. (Pucrj 2008)  Duas esferas carregadas, afastadas de 1 m, se atraem com uma força de 720 

N. Se uma esfera tem o dobro da carga da segunda, qual é a carga das duas esferas? 

(Considere k = 9 . 109 Nm2/C2)  

a) 1,0 . 10-4C e 2,0 . 10-4 C    
b) 2,0 . 10-4C e 4,0 . 10-4 C    
c) 3,0 . 10-4C e 6,0 . 10-4 C    
d) 4,0 . 10-4C e 8,0 . 10-4 C    
e) 5,0 . 10-4 C e 10,0 . 10-4 C    
   
15. (Mackenzie 2008)  Nos vértices de um triângulo equilátero de altura 45 cm, estão fixas as 

cargas puntiformes QA, QB e QC, conforme a ilustração a seguir. As cargas QB e QC são 

idênticas e valem - 2,0 Cμ  cada uma. Em um dado instante, foi abandonada do repouso, no 

baricentro desse triângulo, uma partícula de massa 1,0 g, eletrizada com a Q = + 1,0 Cμ  e, 
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nesse instante, a mesma sofreu uma aceleração de módulo 5,0 . 102 m/s2, segundo a direção 

da altura hl, no sentido de Apara M. Neste caso, a carga fixada no vértice A é 

DADO: k0 = 9 . 109 N . m2/C2 

 

  
a) QA = + 3,0 Cμ     
b) QA = - 3,0 Cμ     
c) QA = + 1,0 Cμ     
d) QA = + 5,0 Cμ     
e) QA = - 5,0 Cμ     

   
16. (Ufpe 2007)  Quatro cargas elétricas puntiformes, de intensidades Q e q, estão fixas nos 

vértices de um quadrado, conforme indicado na figura. Determine a razão Q/q para que a força 

sobre cada uma das cargas Q seja nula. 

  

a) -
2

4
    

b) -
2

2
 

    

c) - 2  

    

d) - 2 2  

    

e) - 4 2     
   
17. (Ufrgs 2007)  Três cargas elétricas puntiformes idênticas, Q1, Q2 e Q3, são mantidas fixas 

em suas posições sobre uma linha reta, conforme indica a figura a seguir. 
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Sabendo-se que o módulo da força elétrica exercida por Q1 sobre Q2 é de 4,0 × 10-5 N, qual é o 

módulo da força elétrica resultante sobre Q2?  

a) 4,0 × 10-5 N.    
b) 8,0 × 10-5 N.    
c) 1,2 × 10-4 N.    
d) 1,6 × 10-4 N.    
e) 2,0 × 10-4 N.    
   
18. (Fatec 2007)  Duas pequenas esferas estão, inicialmente, neutras eletricamente. De uma 

das esferas são retirados 5,0 × 1014 elétrons que são transferidos para a outra esfera. Após 

essa operação, as duas esferas são afastadas de 8,0 cm, no vácuo 

 

Dados: 

carga elementar e = 1,6 × 10-19C 

constante eletrostática no vácuo k0 = 9,0 × 109N.m2/C2 

 

A força de interação elétrica entre as esferas será de  

a) atração e intensidade 7,2 ×105N.    
b) atração e intensidade 9,0 × 103N.    
c) atração e intensidade 6,4 × 103N.    
d) repulsão e intensidade 7,2 × 103N.    
e) repulsão e intensidade 9,0 × 103N.    
   
19. (Pucrj 2007)  Duas partículas de carga elétrica Q e massa M são colocadas sobre um eixo 

e distam de 1 m. Podemos dizer que:  

a) a força de interação entre as partículas é nula.    
b) as partículas serão atraídas pela força Coulombiana e repelidas pela força Gravitacional.    
c) as partículas serão repelidas pela força Coulombiana e repelidas pela força Gravitacional.    
d) as partículas serão atraídas pela força Coulombiana e atraídas pela força Gravitacional.    
e) as partículas serão repelidas pela força Coulombiana e atraídas pela força Gravitacional.    
   
20. (Ufrgs 2006)  A figura a seguir representa duas cargas elétricas puntiformes positivas, +q e 

+4q, mantidas fixas em suas posições. 
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Para que seja nula a força eletrostática resultante sobre uma terceira carga puntiforme, esta 

carga deve ser colocada no ponto  

a) A.    
b) B.    
c) C.    
d) D.    
e) E.    
   
21. (Fatec 2006)  A força de interação entre duas cargas puntiformes Q1 e Q2 afastadas de 

uma distância d entre si, no vácuo, é dada pela Lei de Coulomb: 

  F = k0(Q1Q2/d2) 

 

na qual k0 é uma constante de valor 9×109Nm2/C2 . As cargas Q1 = 2Q e Q2= 3Q se repelem no 

vácuo com força de 0,6N quando afastadas de 3m. 

 

O valor de Q , em C, é  

a) 12×10-6    
b) 10×10-6    
c) 8×10-6    
d) 6×10-6    
e) 4×10-6    
   
22. (Pucrj 2006)  Inicialmente, a força elétrica atuando entre dois corpos A e B, separados por 

uma distância d, é repulsiva e vale F. Se retirarmos metade da carga do corpo A, qual deve ser 

a nova separação entre os corpos para que a força entre eles permaneça igual a F?  

a) d.    
b) d/2.    

c) d/ 2  .    

d) d/ 3  .    
e) d/3.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
Resposta da questão 7: 
 [A] 
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
Resposta da questão 9: 
 [A] 
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
Resposta da questão 12: 

 [D] 

 

Resposta da questão 13: 

 [D] 

 
Resposta da questão 14: 
 [B]   
 
Resposta da questão 15: 
 [A]   
 
Resposta da questão 16: 
 [D]   
 
Resposta da questão 17: 
 [C]   
 
Resposta da questão 18: 
 [B]   

 
Resposta da questão 19: 
 [E]   
 
Resposta da questão 20: 
 [B]   
 
Resposta da questão 21: 
 [B]   
 
Resposta da questão 22: 
 [C]   


