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I. LEI DE COULOMB

1. Calcule campo elétrico no ponto P devido a presença de três
cargas elétricas nos vertices de triangulo equilateral (FIG 1).
O ponto P encontra-se no centro de triangulo (a distanicia en-
tre P e todos od vertices e a mesma).

Figure 1:

2. Em sete vértices de um cubo de lado a encontram-se cargas
elétricas. Calcule campo elétrico em oitavo vértice (a, a, a)
considerando que a carga Q1 encontra-se em vértice (0, 0, 0),
as cargas de valor Q2 ocupam vértices (a, 0, 0), (0, a, 0),
(0, 0, a) e as cargas de valor Q3 ocupam vértices (0, a, a),
(a, 0, a) e (0, a, a). Qual deveria ser valor da carga elétrica
no centro de cubo para o campo elétrico se anular no ponto
(a, a, a)?

3. Calcule campo elétrico no eixo z no intervalo z ∈ [−b, c]
de acordo com situação de FIG 2. O campo é gerado por
distribuições das cargas elétricas num anel fino de raio a com
a carga total−Q e o centro em ponto z = −b e um disco fino
de raio a com a carga Q e centro em z = c.

Figure 2:

4. Considere duas cargas elétricas Q = q em x = a e Q = 2q
em x = 2a, FIG 3. Encontre um ponto x = x0 no eixo x tal
que o campo elétrico total neste ponto ~E = 0.

Figure 3:

5. Calcule campo elétrico ~E no eixo z gerado por uma distribui-
ção uniforme da carga elétrica total Q num anel-disco de raio
interno a e raio externo b, FIG 4.

Figure 4:

6. Na superficie de uma casca esférica fina de raio R encontra-
se a carga elétrica Q uniformemente distribuida σ0 = const.
Calcule o campo elétrico em todo espaço (dentro e fora da
casca). Utilize a formula para o campo elétrico de um anel
fino derivada na aula. Faça a decomposicão da casca em um
numero infinito de aneis.

7. Um anel fino de raio a possui carga elétrica Q > 0 uniforme-
mente distribuida, FIG. 5. Uma partícula carregada q < 0

Figure 5:

com massa pode se movimentar ao longo de eixo de simetria
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z deste anel. Este eixo é perpendicular ao plano em que o anel
se encontra. Calcule a força elétrica atuando sobre a partícula
e encontre a equação de movimento da partícula. Encontre o
potencial da interação V definido como Fz = − dV

dz
. Mostre

que a energia total desta partícula é conservada. Encontre
comportamento dominante da força elétrica para pequenos
valores da coordenada z e para valores grandes z → ∞. En-
contre as soluções da equação de movimento em cada regime
de aproximação .

II. FLUXO DO CAMPO ELÉTRICO E LEI DE GAUSS

8. Calcule fluxo Φ(S) =
∫
S
~A · d~a atrvés de hemisfere norte

ϑ ∈ [0, π/2] para um campo vetrorial ~A = A(ϑ)ẑ para

• A(ϑ) = A = const

• A(ϑ) = A cos(ϑ)

Veja FIG 6.

Figure 6:

9. Calcule fluxo de campo elétrico de uma carga pontual q lo-
calizada em ~r = 0 através de uma superfície em forma de
disco de raio R com centro em z = h e eixo z como eixo de
simetria do disco, veja FIG 7.

Figure 7:

10. Um cilíndro oco de raios interno a e externo b e comprimento
infinito possui carga elétrica distribuida no seu interior com
a densidade volumetrica ρ(r) = ρ0(1 − r

a
)( r

b
− 1), onde

ρ0 = const. Veja FIG. 8. Calcule campo elétrico em todo
espaço .

Figure 8:

11. Calcule campo elétrico gerado por uma camada esférica com
raio interno a e externo b. No interior da camada a < r <
b encontra-se a carga elétrica uniformemrnte distribuida com
densidade ρ0 = const, FIG 9. Aplica a lei de Gaus nos três
regiões : r < a, a < r < b e r > b.

Figure 9:

12. Numa bola de raio a encontra-se carga eletrica Q uniforme-
mente distribuita. Calcule o campo elétrico em todo espaço.

13. Encontre o campo elétrico em todo espaço gerado por uma
câmada esferica com raio interno r1 e raio externo r2. A den-
sidade de carga elétrica varia linearmente com a distancia

ρ(r) = ρ0
r

r1
(1)

onde ρ0 = const.

III. MOMENTO DE DIPOLO ELÉTRICO

14. Calcule a carga total e o momento de dipolo elético de um
disco fino de raio a cuja matade (r ∈ (0, a) e φ ∈ (0, π)) pos-
sui densidade superficial da carga σ = 2σ0 e a outra metade
σ = −3σ0.

15. Calcule momento de dipolo elético da configiração de cargas
no FiG. 1.

16. Calcule campo elétrico no eixo de um cilindro maciço de raio
a e altura L. O cilindro é formado por dois cilindros idênticos
de altura L/2 que compartilham uma das bases. Os cilin-
dros estão preenchidos por carga elétrica uniformemente dis-
tribuida no interior deles. A densidade volumétrica de carga
tem valor ±ρ0. Calcule momento de dipolo elétrico desta
configuração de carga. Encontre comportamento dominante
do campo no eixo z de cilindro em região |z| � L.


