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Primeira Lista de Problemas de Física Básica II 

1. Determine as componentes x e y da força coulombiana entre a carga pontual q > 0 a uma 
distância d do eixo x e o fio retilíneo de comprimento L, com densidade linear uniforme de carga 
positiva da figura abaixo. Você deverá dar essas componentes em termos dos ângulos θ1 e θ2. 

 
2. Obtenha o campo elétrico no centro de curvatura (ponto P na figura abaixo) de um arco 

semicircular de raio a uniformemente carregado. 

 
 

3. Um elétron é atirado com velocidade igual a 106 m/s entre duas placas planas e carregadas como 
mostrado na figura abaixo. Se o campo elétrico entre as placas for de 1 kN/C, a que distância do 
ponto de entrada o elétron irá colidir com a placa de cima? Assuma que entre as placas existe 
vácuo. 
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4. Uma carga puntiforme q1 = +2 µC é colocada sobre a origem do sistema de coordenadas. Uma 

segunda carga puntiforme q2 = −3 µC é colocada sobre o eixo x no ponto x = 100 cm. Em que 
ponto (ou pontos) sobre o eixo x o potencial elétrico terá módulo nulo? 
 
 

5. Duas grandes placas de metal planas e paralelas estão separadas por uma distância D. A face da 
placa da esquerda que está voltada para a placa da direita tem densidade superficial de carga + σ. 
a. Qual é o campo elétrico entre as placas; 
b. Qual é a diferença de potencial elétrico entre as placas? 
c. Outra placa de metal, descarregada, é colocada entre as duas placas sem alterar suas 

distribuições de carga. A espessura dessa nova placa é d < D (veja a figura abaixo). Qual é o 
campo elétrico no espaço entre a placa da esquerda e a nova placa? 

d. Qual é o campo elétrico no espaço entre a nova placa e a placa da direita? 
e. Qual é a diferença de potencial elétrico entre as duas placas originais quando a nova placa 

está entre elas? 

 

 

Data de entrega da lista resolvida: 22/04/2013 (até a meia-noite) 


