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FICHA DE ATIVIDADE E AVALIAÇÃO – LEI DE COULOMB 

 
 

• Lei de Coulomb - força elétrica. 
 
     As forças de atração ou de repulsão entre duas cargas 
elétricas puntiformes são diretamente proporcionais ao 
produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado 
da distância que as separa. (Observando o princípio da 
atração e repulsão das cargas).             
   
  
                          
 
   k  =  constante eletrostática do vácuo   ko = 9.109 Nm2/C2 
   d  =  distância entre as cargas q1  e  q2 

   F  =  força elétrica entre as cargas 
 

• QUESITOS 
 
01. Duas cargas puntiformes, Q1  e  Q2, são fixadas em 
posições A e B do espaço, distantes entre si de 0,2 m, no 
vácuo.    Sendo seus módulos respectivamente: 2.10-6 C,     
4.10 -6 C  e a constante do meio  ko=  9.109 Nm2/C2.   
Determinar e apresente a intensidade da força elétrica entre 
alas.  
 
 
 
02. Duas  cargas elétricas puntiformes de 2.10-4 C  e  10-4 C,  
no vácuo, estão separadas pela distância de 0,2m. Calcule a 
intensidade da força de repulsão entre elas. 
 
 
 
03 -  A intensidade da força elétrica, no vácuo, entre duas 
cargas puntiformes respectivamente iguais a -2C e 4C foi igual 
a 0,4N. Calcule a intensidade da nova força elétrica sobre 
estas cargas quando o afastamento entre elas aumentar 4 
vezes. 
 
 
04. A intensidade da força entre duas cargas elétricas 
puntiformes iguais, situadas no vácuo a uma distância de 3 m 
uma da outra, é de 20N.  Qual o valor das cargas ? 
 
 

05.(PUC-SP)  Seja F a intensidade da força de atração 
elétrica entre duas partículas carregadas com cargas +q  
e -q, separadas por uma distância d. Se a distância 
entre as partículas for reduzida para d/3, a nova 
intensidade da força de atração elétrica será:  

a) 3F. 
b) F/3. 
c) 6F. 
d) 9F. 
e) F/9.  

 
06. (Mackenzie-SP)  Com base no modelo do átomo de 
hidrogênio, no qual se considera um elétron 
descrevendo uma órbita circunferencial ao redor do 
núcleo, temos um exemplo de M.C.U. O raio dessa 
órbita é da ordem de 10-10 m. Sabe-se que a carga 
elementar é e = 1,6.10-19 C, a constante eletrostática do 
meio é k = 9.109 N.m2/C2, a massa do elétron é me = 
9,1.10-31 kg e a massa do próton é mp = 1,67.10-27 kg. 
Nesse modelo atômico, a velocidade escalar do elétron 
é, aproximadamente:  

a) 1,6.104 m/s. 
b) 3,2.104 m/s. 
c) 1,6.106 m/s. 
d) 3,2.106 m/s. 
e) 1,6.109 m/s.  

 

 
07. Duas esferas idênticas com cargas elétricas +5,0.10-

6C  e  -1,0.10-6C, a uma distância D uma da outra, se 
atraem mutuamente. Por meio de uma pinça isolante 
foram colocadas em contato e, a seguir, afastadas a 
uma nova distância d, tal que a força de repulsão entre 
elas tenha o mesmo módulo da força de atração inicial. 
Para essa situação, a relação D/d vale: 

 

 

08. (Fuvest-SP) Três objetos com cargas elétricas 
idênticas estão alinhados como mostra a figura. O 
objeto C exerce sobre B uma força igual a 3,0.10-6 N. A 
força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B é:  

a) 2,0.10-6 N. 
b) 6,0.10-6 N. 
c) 12.10-6 N. 
d) 24.10-6 N. 
e) 30.10-6 N.  
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