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 Cargas elétricas

 Quantização de carga elétrica
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CARGA 
ELÉTRICA

coulomb (C)

𝒆=𝟏 ,𝟔 ∙𝟏𝟎−𝟏𝟗𝒆

QUANTIDADE 
DE 

ELETRICIDADE

UNIDADE (SI)

𝒆=𝒆∙𝒆
𝒆=+𝒆∙𝒆

𝒆=−𝒆∙𝒆
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 Eletrostática

o Condutores e isolantes elétricos;

o Processos de eletrização.
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1.0 ELETRIZAÇÃO POR ATRITO

OCORRE QUANDO DUAS SUBSTÂNCIAS SÃO ATRITADAS, 
OCORRENDO UMA MIGRAÇÃO DE ELÉTRONS DE UMA PARA 
OUTRA.

FONTE: Imagem da internet
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1.1 CONDUTORES E ISOLANTES

MATERIAIS QUE PODEM CONDUZIR BEM A ELETRICIDADE, CONDUZIR 
MAL OU ATÉ NÃO CONDUZIR.

CONDUTORES: Materiais bons condutores de eletricidade.
Ex: cobre, prata, entre outros metais.

ISOLANTES: Materiais que conduzem mal ou não conduzem 
eletricidade.

Ex: vidro, plástico, lã.
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OBS: O que significa dizer que um corpo está aterrado?

Representação de aterramento de um 
condutor eletrizado positivamente.

Representação de aterramento de um 
condutor eletrizado negativamente.

FONTE: Imagens da internet
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1.2 SÉRIE TRIBOELÉTRICA

A série triboelétrica é 
uma lista de materiais 
que possuem tendência 
de perder ou ganhar 
elétrons ao atritá-los.

FONTE: Imagem da internet
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2.0 ELETRIZAÇÃO POR CONTATO

OCORRE QUANDO DOIS CORPOS SÃO ENCOSTADOS OU LIGADOS 
POR FIOS CONDUTORES, HAVENDO A PASSAGEM DE ELÉTRONS DE 
UM CORPO PARA OUTRO.

FONTE: Imagem da internet
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2.2 CONSERVAÇÃO DE CARGAS

𝒆𝒆+𝒆𝒆=𝒆′𝒆+𝒆′ 𝒆

FONTE: Imagem da internet
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3.0 ELETRIZAÇÃO POR INDUÇÃO

OCORRE QUANDO UM CORPO CARREGADO É APROXIMADO DE UM 
CONDUTOR NEUTRO, PROVOCANDO A SEPARAÇÃO DAS CARGAS DO 
CORPO NEUTRO.

INDUTOR
INDUZIDO

FONTE: Imagens da internet
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OBS: Para manter o condutor induzido permanentemente 
eletrizado basta ligá-lo à terra.

FONTE: Imagem da internet
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(UFPE-PE) Considere os materiais:
1. Borracha                   5. Vidro
2. Porcelana                 6. Ouro

      3. Alumínio                   7. Mercúrio
    4. Nylon                        8. Madeira

Assinale a alternativa abaixo, na qual os três materiais citados são bons 
condutores:
a) 5, 7 e 8               b) 3, 5 e 6                 c) 3, 4 e 6                      d) 3, 6 e 7

1

EXEMPLO
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Resolução: Gabarito: D

Materiais bons condutores elétricos são materiais que conduzem bem a 
eletricidade. Normalmente, os materiais que são exemplos de bons 
condutores elétricos são os metais. 

Portanto:
- (3) Alumínio;
- (6) Ouro;
- (7) Mercúrio.
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Se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado 
negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que:

a) Ele permanece neutro;

b) Adquire carga positiva;

c) Adquire carga negativa;

d) Neutraliza eletricamente o outro corpo.

2

EXEMPLO
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Resolução:
Gabarito: C

A situação a seguir representa um corpo A (Negativo) e um corpo B 
(Neutro), antes do contato, durante o contato e após o contato:

Verifica-se que, durante o contato, uma quantidade de cargas negativas de 
A são transferidas para B, deixando o corpo eletricamente negativo.

16



3

EXEMPLO

Um corpo eletrizado com carga QA= - 5 . 10-9 é colocado em contato 
com outro corpo com carga QB= 7 . 10-9 . Qual é a carga dos dois objetos 
após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático?
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Resolução:
Sabendo que:

 

Contato entre A e B:

𝒆𝒆+𝒆𝒆=𝒆𝒆
′+𝒆𝒆

′

−𝟓 ∙𝟏𝟎−𝟗+𝟕 ∙𝟏𝟎−𝟗=𝒆+𝒆

𝟐𝒆=+𝟐 ∙𝟏𝟎−𝟗

𝒆=
+𝟐 ∙𝟏𝟎−𝟗

𝟐

𝒆=+𝟐 ∙𝟏𝟎−𝟗
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(IFSP-SP) Um estudante deseja determinar o estado de eletrização de uma 
bexiga de aniversário. Para isso, ele aproxima um corpo A, que não se sabe 
se está ou não eletrizado, e observa que há atração com a bexiga. Após 
isso, ele pega outro corpo B, carregado positivamente, e aproxima-o da 
bexiga e verifica novamente a atração. A partir dessa sequência, são feitas 
as seguintes afirmações:
(    ) I. Não se pode afirmar se o estado de eletrização da bexiga é neutro ou 
carregado.
(   ) II. Se o corpo A estiver negativamente carregado, então a bexiga está 
necessariamente neutra.
(   ) III. Se o corpo A estiver carregado positivamente, então a bexiga estará 
necessariamente carregada com carga negativa.

4

EXEMPLO
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Resolução:

(      ) I. Não se pode afirmar se o estado de eletrização da bexiga é 
neutro ou carregado.

(    ) II. Se o corpo A estiver negativamente carregado, então a 
bexiga está necessariamente neutra.

(    ) III. Se o corpo A estiver carregado positivamente, então a 
bexiga estará necessariamente carregada com carga negativa.

V

V

F
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1 A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta:

a) Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de 
mesmo sinal.
b) Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado 
é denominado de indutor.
c) Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam 
eletrizadas negativamente.
d) A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito.
e) Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga 
elétrica de sinal oposto à carga do indutor.
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Resolução:
Gabarito: C

Incorreta!

c) Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam 
eletrizadas negativamente.

A alternativa está incorreta, pois só ocorre eletrização por atrito com a 
fricção de objetos constituídos de materiais diferentes.
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2 Considere os seguintes materiais:
1) Madeira seca
2) Vidro comum
3) Algodão
4) Corpo humano

Quais dos materiais citados acima são bons condutores de 
eletricidade? Marque a alternativa correta.
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
b) 4, 5 e 8
c) 5, 3, 7 e 1
d) 2, 4, 6 e 8
e) 1, 3, 5 e 7

5) Ouro
6) Náilon
7) Papel comum
8) Alumínio
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Resolução:
Gabarito: B

Materiais bons condutores elétricos são materiais que conduzem bem a 
eletricidade. Normalmente, os materiais que são exemplos de bons 
condutores elétricos são os metais. Além disso, o corpo humano também é 
conduz bem eletricidade e essa condução se torna mais acentuada quando se 
encontra molhado.

Portanto:
- (4) Corpo humano;
- (5) Ouro;
- (8) Alumínio.
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3 (UNI-RIO) Três esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios 
perfeitamente isolantes, em um ambiente seco, conforme mostra a 
figura. Em determinado instante, a esfera A (QA = 20 μC) toca a esfera B 
(QB = - 2 μC); após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C (Qc = - 6 
μC), retornando à posição inicial. Após os contatos descritos, as cargas 
das esferas A, B e C são?

FONTE: Mundo Educação
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Resolução:
Sabendo que:

 20 μC

 - 2 μC

 - 6 μC

Contato entre A e B:

𝒆𝒆+𝒆𝒆=𝒆𝒆
′+𝒆𝒆

′

𝟐𝟎−𝟐=𝒆+𝒆

𝟐𝒆=𝟏𝟖

𝒆=
𝟏𝟖
𝟐

𝒆=𝟗  μC
𝒆𝒆=𝟗  μC

𝒆𝒆=𝟗  μC
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Resolução: Contato entre A e C:

𝒆𝒆+𝒆𝒆=𝒆𝒆
′+𝒆𝒆

′

𝒆−𝟔=𝒆′+𝒆 ′

𝟐𝒆′=𝟗−𝟔

𝟐𝒆′=𝟑

𝒆′=1,5 μC
𝒆𝒆=1,5 μC

𝒆𝒆=1,5 μC
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Resolução:

𝒆𝒆=+𝟏 ,𝟓𝒆𝒆

𝒆𝒆=+𝟗 ,𝟎𝒆𝒆

𝒆𝒆=+𝟏 ,𝟓𝒆𝒆

Logo, após o contato entre as esferas, as cargas das esferas 
A, B, e C, respectivamente :
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Utilizando as diferentes fontes de pesquisa (livro didático, 
internet...), pesquise qual a relação existente entre os 
processos de eletrização e as situações representadas 
abaixo?

FONTE: Imagens da internet
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 Eletrostática

o Condutores e isolantes elétricos;

o Processos de eletrização.
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