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APRESENTAÇÃO
 Carga elétrica
 Materiais condutores e 

isolantes
 Corrente elétrica
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 ATIVIDADE DE CASA



)(10.6,1= 19- CCoulombse

Os prótons e os elétrons possuem massas diferentes, mas
possuem o mesmo valor absoluto de carga elétrica, chamado
de carga elementar, embora suas cargas tenham sinais
contrários.
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enQ
n é o número de prótons ou elétrons.

Como a carga do elétron (próton) é a menor carga que existe, 
o valor total de carga que um corpo pode possuir é um 

múltiplo da carga elementar.
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• Materiais condutores são aqueles que possuem elétrons livres nos
seus átomos, ao contrário dos isolantes.
• Em um corpo sólido, apenas os elétrons livres possuem mobilidade
dentro do material.
• O movimento natural das cargas elétricas dentro de um material
ocorre de maneira desordenada.
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Ocorre quando há movimento ordenado de portadores de carga
elétrica. O sentido convencional da corrente elétrica corresponde
ao do movimento das cargas positivas (mesmo quando só existe
movimento de cargas negativas)
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Observações: 

• A velocidade de um elétron em uma corrente é da ordem 1 mm 
de deslocamento em 10s.

• Os aparelhos elétricos consomem ENERGIA e não CORRENTE.

• O aparelho que mede corrente elétrica se chama amperímetro.
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Cálculo da corrente elétrica

Onde
Q é a quantidade de carga que atravessa uma secção reta de um condutor Δt
é o intervalo de tempo.

A unidade de corrente elétrica no S.I. é o ampère (A) que significa Coulombs
por segundo.

Para uma corrente 
constante
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A área do gráfico da corrente no tempo é numericamente igual à carga que
atravessou o condutor.

Corrente constante: Corrente variável

Q = 6.3 =18 C
Q = 300 C
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Q = 320 mC

Variações lineares: Variação qualquer:

Cálculo muito complicado 
para o ensino médio
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1- Através de uma seção reta de um condutor, passam 1,2.102

Coulombs num intervalo de 10 minutos. Qual a corrente, em
Ampères?
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2- A lâmpada do farol de um automóvel é percorrida por uma corrente de
2,0 A, durante os 10 segundos em que fica acesa.
a)Qual a quantidade de carga, em Coulombs, que passa por uma seção do
filamento, durante esse tempo?
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B) Qual o número de elétrons que atravessa uma seção do filamento durante
10s?
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Através de uma seção reta de um condutor,
passam 3,6.102 Coulombs num intervalo de 20
minutos.
Qual a corrente, em Ampères?


