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Julgue os itens a seguir:

1. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons;
2. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número
de prótons e de elétrons;
3. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons.

Estão corretas as afirmativas:
a) 1 e 2 apenas
b) 2 e 3 apenas
c) 1 e 3 apenas
d) 1, 2 e 3
e) nenhuma.
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 Cargas elétricas

 Quantização de carga elétrica



A QUANTIDADE DE ELETRICIDADE indica o VALOR DE CARGA ELÉTRICA que o
ELÉTRON ou o PRÓTON possuem. Costuma-se indicar a quantidade de
eletricidade pela letra Q.

Quantidade de eletricidade do próton: Q>0

Quantidade de eletricidade do elétron: Q<0



A unidade de carga elétrica no Sistema Internacional (SI) é o
coulomb (C).

microcoulomb........................... 
nanocoulomb............................ 

picocoulomb............................... 



OBS:
 Para um conjunto de n elétrons a quantidade de eletricidade vale:

 Para um conjunto de n prótons a quantidade de eletricidade vale:

CARGA 
ELEMENTAR

NÚMERO DE 
PARTÍCULAS

QUANTIDADE 
DE 

ELETRICIDADE



Uma partícula apresenta carga elétrica negativa de .
Essa partícula está com excesso ou falta de elétrons? Calcule essa
diferença.

EXEMPLO

RESOLUÇÃO:

Dizemos que uma partícula com carga elétrica negativa apresenta
excesso de elétrons porque nela foram acrescentados alguns elétrons.



RESOLUÇÃO:

Lembrando que:

Sendo:

Então:

elétrons
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De um corpo neutro retiramos elétrons. Ele ficou com carga
elétrica negativa ou positiva? Qual é o valor de sua carga elétrica?

RESOLUÇÃO:

Como do corpo neutro retiramos elétrons, ele ficou com excesso de
cargas positivas.



RESOLUÇÃO:

Lembrando que:

Sendo:
prótons

Então:
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Na eletrosfera de um átomo existem 44 elétrons. Sendo
o valor da carga elementar, podemos afirmar que a carga

elétrica da eletrosfera e a carga elétrica do núcleo valem,
respectivamente:
a) e zero
b) e zero
c) e
d) e
e) e


