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Eletrostática

Vamos pensar um pouco...

Nos  dias  de  hoje,  sabemos  bastante  sobre  a
composição   da  matéria.  Sabemos  que  ela  é
composta por átomos, que por sua vez são compostos
por  partículas  elementares  chamadas  prótons,
elétrons  e  nêutrons,  como  indica  a  Figura  1.  Por
muito tempo acreditou-se que estas partículas eram a
menor parte de toda a matéria. Atualmente, sabemos
que o núcleo dos átomos é composto por partículas
menores,  que  formam  os  prótons  e  os  nêutrons,
chamadas  quark.  Para  o  estudo  da  eletricidade,
interessam principalmente os prótons e os elétrons,
partículas  que  são  dotadas  de  carga  elétrica.
Portanto,  nesta  aula  manteremos  o  foco  neste
assunto!

Dividindo a matéria em partes cada vez 
menores, até que tamanho podemos 
chegar?

Figura 1: Modelo Atômico. 

Atenção: as cores são ilustrativas e as 
representações estão fora de proporção! 
Fonte:https://realizeeducacao.com.br/wiki/cargas-
eletricas-e-lei-de-coulomb/ 

 

https://realizeeducacao.com.br/wiki/cargas-eletricas-e-lei-de-coulomb/
https://realizeeducacao.com.br/wiki/cargas-eletricas-e-lei-de-coulomb/
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1 -  Carga Elétrica:

Imagine a seguinte situação: um bastão de vidro está suspenso por um barbante,
como mostra a Figura 2. Um segundo bastão de vidro é friccionado em um pedaço de
lã. Se este pedaço de lã for aproximado do bastão suspenso, este será atraído como
indica  a  Figura  2  (a).  Agora,  como  mostra  a  Figura  2  (b),  o  segundo  bastão  é
posicionado próximo ao bastão suspenso e este é repelido. Finalmente, suspendemos
um segundo pedaço de lã e aproximamos o primeiro, como mostra a Figura 2 (c).
Novamente, é possível observar a repulsão entre os dois panos de lã. 

Note que o ato de repelir ou atrair algo envolve a ação de uma força. Ao longo
dos  anos,  muitos  cientistas  e  filósofos  propuseram  teorias  para  explicar  estes
fenômenos.  Hoje,  no  entanto,  sabemos  que  eles  estão  relacionados  à  estrutura  da
matéria,  ou  seja,  a  constituição  dos  átomos  que  a  compõem.  Na  Figura  1,
apresentamos  um  modelo  ilustrativo  e  simplificado  da  formação  de  um  átomo,
conhecido como modelo planetário. Segundo este modelo, os prótons e os nêutrons
interagem fortemente na região do núcleo, enquanto os elétrons giram ao seu redor,
constituindo a eletrosféra. Com base em experimentos, constatou-se que os prótons se
repelem, o mesmo acontece entre elétrons. No entanto, entre prótons e elétrons, existe
atração. Para explicar este fenômeno, estabeleceu-se que estas partículas possuem uma
propriedade física a qual damos o nome carga elétrica.

Como vimos, prótons e elétrons comportam-se de maneira oposta. Assim, por
conveção  determina-se  duas  espécies  de  carga  elétrica:  as  cargas  positivas (carga
elétrica do próton) e as cargas negativas (carga elétrica do elétron). Os neutrôns por
sua vez, não apresentam esta propriedade, ou seja, nêutrons não tem carga elétrica.

Figura 2: a) O vidro e a lã se atraem.  b) Os bastões de vidro se repelem. c) Os 
panos de lã se repelem. Fonte: RAMALHO, F., FERRARO, N. G., & SOARES, P. A. D. T. (2003). Os fundamentos 
da física 3. rev. e ampl. São Paulo: Moderna.

  a)                                      b)                                            c)
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No átomo, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, o chamamos de
átomo neutro. O núcleo, composto por prótons e neutros, se mantém coeso, o que
significa que os prótons não se repelem, devido a uma força diferente da eletrostática,
que  estamos  estudando,  chamada  força  nuclear.  Já  os  elétrons  podem,  mais
facilmente, serem transferidos à outros átomos. Com isso, os átomos podem perder
sua  neutralidade  se  adquirirem  carga  negativa  (receberem  elétrons)  ou  positiva1

(perderem elétrons). A possibilidade de transferência de elétrons entre átomos, explica
a eletrização dos corpos ao serem atritados, como no caso do bastão e lã da Figura 2.

O bastão de vidro e  a  lã,  como toda a  matéria  existente,  são formados por
átomos.  Quando  atritamos  um ao  outro,  ocorre  transferência  de  elétrons  entre  os
átomos dos dois corpos (bastão e lã). Assim, dizemos que os dois corpos, trocaram
elétrons de modo que um fica com falta e outro com excesso de elétrons. Os corpos
que apresentam falta ou excesso de carga são chamados de  corpos eletrizados.  Se,
por outro lado, o número de pŕotons de um material for igual ao número de elétrons
dizemos que este é um corpo  eletricamente neutro.  Na experiência da Figura 2, o
bastão de vidro e a lã eletrizam-se por atrito adquirindo cargas de sinais opostos. Por
este motivo, quando colocados em contato,  como mostra a Figura 2(a),  os dois se
atraem.  Ao  passo  que  nas  Figuras  2  (b)  e  (c),  os  corpos  colocados  em  contato
possuem cargas de mesma natureza e, portanto, se repelem.

Quando falamos em troca de elétrons, percebemos um fato bastante importante:
a propriedade carga elétrica pode ser quantificada. A quantidade de carga elétrica
que um corpo adquire ou cede é representada por Q (ou q). Na eletrização por atrito,
como vimos  até  agora,  além de  adquirirem cargas  elétricas  de  sinais  opostos,  os
corpos  apresentam  quantidades  de  cargas  elétricas  de  mesmo  valor  absoluto.  Por
exemplo, ao atritar o bastão de vidro ao pedaço de lã, o vidro perde uma quantidade de
carga Q, ao mesmo tempo a lã recebe a mesma quantidade Q, mas com sinal oposto.
Por meio de experimentos, verificou-se que a carga elementar2  e é igual a 1 x 10-19 C.
Assim, as cargas dos prótons e dos elétrons podem ser escritas, respectivamente como:

 Qe=−e=−1,6×10−19C       e     Q p=+e=+1,6×10−19C  (1)       

Logo, a quantidade de carga Q, de um corpo, pode ser obtida por:

1 Preste atenção, quando dizemos que o átomo adquire carga positiva, NÃO estamos dizendo que este recebe prótons, 
e sim, que PERDE ELÉTRONS. Logo, o átomo passa a possuir mais prótons do que elétrons.

2 A unidade de carga elétrica é o coulomb, C.
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Q=ne         (2)

Observe que a carga elétrica de um corpo eletrizado não existe em quantidades 
contínuas, mas sim em múltiplos da carga elementar.

Série Triboelétrica

 A série triboelétrica é representada em uma tabela que relaciona materiais de
acordo com a sua tendência em perder ou receber elétrons quando atritados uns aos
outros.  Nela  o  material  que  vem  antes,  tende  a  perder  elétrons  para  o  material
posterior. A Tabela 1 é um exemplo de série triboelétrica, onde podemos constatar que
o vidro tende a perder elétrons para a lã, como observado anteriormente.

                                          Tabela 1: Série Triboelétrica

Vidro

Mica

Lã

Pele de Gato

Seda

Algodão

Cobre

1.1 - Princípios da Eletrostática

A eletrostática é a parte da Física que estuda as cargas elétricas em repouso, em 
relação a um sistema inercial de referência. O experimento apresentado na Figura 3, 
apresenta alguns dos princípios sobre os quais se fundamenta a eletrostática.
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Figura 3: a) Bastões de vidro positivamente eletrizados. b) Panos de lã, 
negativamente eletrizados. c)  Bastões de vidro em contato com panos de 
lã. Fonte: RAMALHO, F., FERRARO, N. G., & SOARES, P. A. D. T. (2003). Os fundamentos da física 3. rev. e 
ampl. São Paulo: Moderna.

 Aproximando dois bastões de vidro positivamente carregados, como mostra a
Figura  3  (a),  observamos  que  entre  os  dois,  ocorre  o  fenômeno da  repulsão.   O
mesmo ocorre quando dois pedaços de lã, negativamente eletrizados, são colocados
próximos  um  do  outro,  como  mostra  a  Figura  3  (b).  No  entato,  se  o  vidro,
positivamente  carregado,  é  colocado  próximo  ao  pedaço  de  lá,  negativamente
carregado, como na Figura 3 (c), observamos que os dois objetos sofrem  atração.
Com isso, podemos enunciar, o princípio da atração e repulsão.

Agora,  consideraremos  a  seguinte  situação:  Sejam  dois  corpos  A e  B  com
quantidades  de  cargas  elétricas  Q1 e  Q2  ,  ilustrados  na  Figura  4  (a).  Em  algum
momento, estes corpos entram em contato, de modo que ocorre uma troca de cargas.

Cargas elétricas de sinais iguais repelem-se; Cargas elétricas de sinais iguais atraem-se. 

Figura 4: a) Os corpos A e B, estão eletrizados com quantidades de 
carga Q1 e Q2. b) Os corpos A e B estão eletrizados com quantidades 
de carga Q’1 e Q’2.

a)                                                       b)
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Agora os corpos A e B, possuem novas quantidades de carga  Q’1  e Q’2.  Se os dois
corpos estiverem eletricamente isolados, a quantidade de carga elétrica total antes da
troca será igula a quantidade de carga elétrica total depois da troca. Este é o chamado
príncipio da conservação de cargas. 

1.2 - Condutores de Isolantes

Os materiais que conhecemos podem ser divididos em duas classes: condutores
e  isolantes.  Os  corpos  condutores são  aqueles  em  que  as  cargas  elétricas
movimentam-se com facilidade, como é o caso dos metais, onde as cargas espalham-
se facilmente pelo material. 

Nos condutores metálicos,  os elétrons mais  afastados  do núcleo,  estão mais
fracamente ligados a ele. Quando sujeitos a força, estes elétrons abandonam o átomo e
movem-se  pelos  espaços  interatômicos.  São  os  chamados  elétrons  livres,
responsáveis pela condução de eletricidade nos metais. Materiais isolantes, por sua
vez, não apresentam elétrons livres, pois todos os elétrons estão fortemente ligados
aos seus respectivos núcleos. Um bastão de vidro, pode ser um exemplo de material
isolante. Ao atritarmos o vidro com um pedaço de lã, somente a extremidade atritada
será eletrizada. Se o mesmo processo for repetido com um bastão de metal, as cargas
em excesso irão se espalhar por toda a superfície metálica, pois o metal é um bom
condutor.

Q1 + Q2  = Q’
1
 + Q’

2
 = constante



7. Auxilia – Curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio

Na prática, não existem condutores e isolantes perfeitos, e sim bons condutores,
como a grafite e os metais, e bons isolantes, como vidro, madeira e mica. O corpo
humano e a terra também são bons condutores. Se segurarmos um material condutor
eletricamente carregado,  as  cargas elétricas espalham-se pelo condutor,  pelo corpo
humano e pela Terra (Não faça isso, ou poderá sofrer o que chamamos de choque!).
Ou seja, se um condutor elerizado estiver ligado à terra, este perderá sua eletrização.
Como nos mostra a Figura 5.

Quando um condutor está negativamente eletrizado, seus elétrons escoam para a
Terra.  Se um condutor  isolado estiver  positivamente eletrizado,  elétrons sobem da
terra para ele, neutralizando o excesso de cargas positivas. Sabemos que o movimento
é sempre dos elétrons, no entanto, por convenção, costuma-se dizer que o condutor se
descarrega, esteja ele positivamente ou negativamente carregado.

1.3 – Eletrização por Contato

Sejam dois corpos A e B. No primeiro momento, o corpo A está negativamente
eletrizado e o corpo B está neutro, como mostra a Figura 6.  Quando os dois corpos

Figura 5: Condutores positivamente e negativamente eletrizados. 
Fonte: https://coggle.it/diagram/WNxV2XWVEQABtesP/t/princ%C3%ADpios-
da-eletrost%C3%A1tica-explode
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entram em contato, os elétrons em excesso do corpo A, espalham-se pela superfície do
conjunto (A e B). Assim, A continua eletrizado, mas um menor número de elétrons em
excesso.  O corpo B,  que estava  neutro,  eletriza-se  negativamente.  Se B fosse  um
isolante,  a  carga  não  se  espalharia  pela  sua  superfície  e  materia-se  na  região  de
contato. 

A Figura 7 mostra a situação na qual A está positivamente eletrizado, equanto B
está neutro. Ao entrar em contato com B, A atrai os elétrons livres de B, deixando-o
positivamente eletrizado. Neste caso, A continua positivamente eletrizado, mas com
uma carga menor. 

Se A e B forem condutores de mesma forma e de mesmas dimensões, após o
contato elas terão cargas iguais, como ilustra a figura 8.

 Figura 7: Corpo positivamente carregado em contato com um corpo neutro.

Figura 6: Corpo negativamente carregado em contato com um corpo neutro.
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1.4 – Eletrização por indução

Vamos  considerar,  inicialmente,  um  corpo  eletrizado  negativamente,  que
chamaremos de indutor, e outro corpo neutro que chamaremos de induzido.  Quando
separados a certa distância, o corpo eletrizado não exerce influência sobre o condutor
neutro.  

A figura 9 apresenta um corpo A positivamente eletrizado a dada distância do
corpo B, inicialmente neutro. Ao serem aproximados, o corpo A eletrizado induz uma
separação de cargas no corpo B, neutro, atraindo as cargas negativas para a face mais
próxima ao corpo,  com eletrização positiva. Essa separação é temporária e só ocorre
durante  o  tempo  que  o  corpo  indutor  estiver  em  uma  região  próxima  ao  corpo

Figura 8: Eletrização por contato entre corpos idênticos.

Figura 9: Processo de indução eletrostática. 
Fonte:https://www.slideshare.net/vlamirocha/eletrizao
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induzido. Caso o corpo induzido seja ligado à Terra, a face positiva atrairá elétrons.
Desfazendo-se o aterramento e afastando-se o indutor (nesta ordem), teremos o corpo,
que anteriormente estava neutro,  negativamente eletrizado, ou seja,  com cargas de
sinal contrário às do indutor.

No caso de o corpo indutor ser negativamente eletrizado, as cargas negativas do
corpo induzido são repelidas para a face do corpo induzido, oposta ao indutor. Quando
o corpo é ligado à terra, as cargas negativas escoam na direção dela, ficando o corpo
induzido  negativamente  carregado.  Desfazendo-se  o  aterramento  e  afastando  o
indutor, teremos o corpo, inicialmente neutro, positivamente eletrizado.

Se aproximarmos um corpo eletrizado de outro, constituído por um material
isolante,  a  indução  não irá  ocorrer,  pois  os  elétrons  deste  tipo  de  material  não
possuem liberdade de  movimento  entre  os  átomos  que  constituem o material.  No
entanto, pode ocorrer uma reorganização das cargas no interior deste material, fazendo
com que cada uma das unidades apresente uma pequena diferença de carga. Quando
isto ocorre dizemos que o corpo está polarizado. Isto acontece quando aproximamos
um pente eletrizado de pedacinhos de papel. Cada molécula que compõe o papel fica
reorganizada,  deixando o corpo polarizado. Nele,  a parte mais próxima do indutor
apresenta  excesso  de  carga  contrária  à  do  indutor,  ocorrendo  também  a  atração
eletrostática.

2 – Forças entre cargas elétricas puntiformes: Lei de Coulomb

Podemos  definir  uma  carga  elétrica  puntiforme como  sendo  um  corpo
eletrizado  de  dimensões  desprezíveis,  quando  comparadas  às  distâncias  que  o
separam de outros corpos. 
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A Figura 10 apresenta cargas elétricas puntiformes Q1  e Q2 separadas por uma
distância d e situadas no vácuo. Se estas cargas tiverem sinais opostos, entre elas,
ocorrerá  atração,  caso  contrário,  ocorrerá  repulsão.  Nos  dois  casos,  as  forças
repulsivas e  atrativas,  representadas pelos vetores Fe,  na Figura 10, são forças de
mesma intensidade,  mesma direção e  sentidos opostos.  Assim,  a  intensidade desta
força de ação mútua entre as cargas, depende da distância d e dos valores das cargas
Q1 e Q2.

A relação da força entre duas cargas, a quantidade de cargas e a distância entre
elas,  foi  determinada experimentalmente pelo físico francês Charles Coulomb, que
estabeleceu o seguinte enunciado:

Este  enunciado  ficou  conhecido  como  lei  de  Coulomb,  e  pode  ser
matematicamente escrito como:

Fe=k0

|Q1|.|Q2|

d2         (1)

Figura 10: Cargas elétricas Q1 e Q2, dispostas a uma distância d, sob a
ação de forças Fe. 
fonte:http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2012/02/cursos-do-blog-
eletricidade_29.html

A intensidade da força de ação mútua entre duas cargas elétricas 
puntiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das 
cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa.
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Na expressão (1), Q1 e Q2 são tomadas como valor absoluto, seus sinais indicam
se a força é de atração ou repulsão.  A constante de proporcionalidade k, depende do 
meio onde estão as cargas e do sistema de unidades adotado. No caso do vácuo, é 
indicada por k0, cujo valor, determinado experimentalmente é:

k0=9×109 N .m2

C2
        (2)

➔ No sistema internacional de medidas (SI), a unidade de carga elétrica é o 
coulomb, cujo símbolo é C. A unidade de força utilizada é newton (N).
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Exercícios Resolvidos

Questão 1: (Unitau-SP) Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual

a 3,2 . 10-4 C. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 10-19  C, pode-se concluir que a
esfera contém:

a) 2 . 1015 elétrons
b) 200 elétrons

c) um excesso de 2. 1015 elétrons

d) 2 . 1010 elétrons

e) um excesso de 2 . 1010 elétrons

Resposta
Q = n.e

3,2 . 10 -4 = n . 1,6 . 10-19

n = 3,2 . 10-4 /1,6 . 10-19

n = 2 . 1015 elétrons
Letra C.

Questão 2: (FMJ-SP) O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina,
principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga

elétrica de –1,6 . 10–19 C. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é,
em valor absoluto e em C, igual a

a) 1,68 . 10–18.

b) 4,32 . 10–19.

c) 4,32 . 10–20.

d) 4,32 . 10–18.

e) 1,68 . 10–19.

Resposta:
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O número de elétrons é igual ao número atômico do elemento. A carga elétrica é
determinada a partir do produto do número de elétrons pelo valor da carga elementar.
Q = n.e
Q = 27 . 1,6.10-19

Q = 43,2 . 10-19  = 4,32 . 10-18 C
Letra D.

Questão 3:   (UF - JUIZ DE FORA) Duas esferas igualmente carregadas, no vácuo,
repelem-se  mutuamente  quando  separadas  a  uma  certa  distância.  Triplicando  a
distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se:

a) 3 vezes menor
b) 6 vezes menor
c) 9 vezes menor
d) 12 vezes menor
e) 9 vezes maior

Resposta: 

F = K0.Q1.Q2  / d
2

Aumentando a distância de d para 3d, a força elétrica passa a ser:

F' = K0.Q1.Q2 / (3d)2

Resolvendo o denominador da equação, encontramos:

F' = K0.Q1.Q2 / 9d2

Assim, podemos reescrever que:
F' = F/9

Ou seja, se triplicarmos a distância, a força elétrica será nove vezes menor. Letra C.

Questão 4: Duas cargas puntiformes igualmente carregadas com carga elétrica de 3μCC
estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 cm e no vácuo. Sabendo que

K0 = 9.109 N.m2/C2, a força elétrica entre essas duas cargas será:
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a) de repulsão e de intensidade de 27 N
b) de atração e de intensidade de 90 N
c) de repulsão e de intensidade de 90 N
d) de repulsão e de intensidade de 81 N
e) de atração e de intensidade de 180 N

Resposta:
Dados:

K0 = 9.109 N.m2/C2

Q1 = Q2 = 3μCC = 3.10-6 C

d = 3 cm = 3 . 10-2 m
Utilizamos a equação:

F = K0.Q1.Q2  / d
2

Substituindo os dados, temos:

F = 9.109. 3.10-6. 3.10-6 
 / (3.10-2)2

F = 81. 10-3 / 9.10-4

F = 90 N

Como as duas cargas são idênticas, elas têm o mesmo sinal, portanto, a força é de 
repulsão, visto que cargas com sinais iguais repelem-se. Assim, a alternativa correta é 
a letra C.
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Exercícios Propostos:

Questão 1: (UNIFOR CE) Duas pequenas esferas condutoras idênticas P e Q, estão
eletrizadas com cargas de –2,0 μCC e 8,0 μCC, respectivamente. Elas são colocadas em
contato e, em seguida, separadas de uma distância de 30 cm, no vácuo. A força de
interação elétrica entre elas, e a intensidade dessa força, serão, respectivamente, de:

Dado: K = 9,0. 109N.m2/C2.

a) atração, de 1,6. N
b) atração, de 2,5 N

c) repulsão, de 9,0 x 10–1N
d) repulsão, de 1,6 N
e) repulsão, de 2,5 N

Questão 2:  (UNIFESP-SP) Duas partículas de cargas elétricas Q = 4,0 × 10-16  C e

q‚ = 6,0 × 10-16 C estão separadas no vácuo por uma distância de 3,0.10-9 m. Sendo k

= 9,0 × 109 N.m2/C2, a intensidade da força de interação entre elas, em newtons, é de:

a) 1,2 × 10-5.

b) 1,8 × 10-4.

c) 2,0 × 10-4.

d) 2,4 × 10-4.

e) 3,0 × 10-3.

Questão 3: De acordo com a Lei de Coulomb, assinale a alternativa correta:

a) A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem;
b) A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas;
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c)  A força  de  interação  entre  duas  cargas  elétricas  é  diretamente  proporcional  ao
produto entre as cargas;
d) A força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas;
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e) A constante eletrostática K é a mesma para qualquer meio material.

Questão 4: (UFRGS 2002) O módulo da força eletrostática entre duas cargas elétricas
elementares - consideradas puntiformes - separadas pela distância nuclear típica de

10-15 m é 2,30 × 10² N. Qual é o valor aproximado da carga elementar? (Constante

eletrostática k = 9 × 109 N.m²/C²)

a) 2,56 × 10-38 C.

b) 2,56 × 10-20 C.

c) 1,60 × 10-19 C.

d) 3,20 × 10-19 C.

e) 1,60 × 10-10 C.

Questão 5:  (UFRGS – 2018)  Uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera
condutora  isolada,  eletricamente  neutra.  A esfera  é,  então,  aterrada  com  um  fio
condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado
abaixo, na ordem em que aparecem. 

Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e, a seguir,
for desfeito o aterramento, a esfera ficará ________ . Por outro lado, se primeiramente
o aterramento for desfeito e, depois, a carga Q for afastada, a esfera ficará ________ .

a) eletricamente neutra – positivamente carregada
b) eletricamente neutra – negativamente carregada
c) positivamente carregada – eletricamente neutra
d) positivamente carregada – negativamente carregada
e) negativamente carregada – positivamente carregada

Questão 6: (PUC/RJ – 2015) Dois bastões metálicos idênticos estão carregados com a
carga de 9,0 µC. Eles são colocados em contato com um terceiro bastão, também
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idêntico aos outros dois, mas cuja carga líquida é zero. Após o contato entre eles ser
estabelecido, afastam-se os três bastões. Qual é a carga líquida resultante, em µC, no

terceiro bastão?

a) 3,0
b) 4,5
c) 6,0
d) 9,0
e) 18

Questão  7: (UFRGS - 2015) Em uma aula de Física, foram utilizadas duas esferas
metálicas  idênticas,  X e  Y:  X está  suspensa  por  um fio  isolante  na  forma de  um
pêndulo e Y fixa sobre um suporte isolante, conforme representado na figura abaixo.
As esferas encontram-se inicialmente afastadas, estando X positivamente carregada e
Y eletricamente neutra.

Considere  a  descrição,  abaixo,  de  dois  procedimentos  simples  para  demonstrar
possíveis processos de eletrização e, em seguida, assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas dos enunciados, na ordem em que aparecem.

I - A esfera Y é aproximada de X, sem que elas se toquem. Nesse caso, verifica-se
experimentalmente  que  a  esfera  X  é  _____________  pela  esfera  Y.
II - A esfera Y é aproximada de X, sem que elas se toquem. Enquanto mantida nessa
posição, faz-se uma ligação da esfera Y com a terra, usando um fio condutor. Ainda
nessa posição próxima de X, interrompe-se o contato de Y com a terra e, então, afasta-
se novamente Y de X. Nesse caso, a esfera Y fica _____________ .



20. Auxilia – Curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio

a) atraída – eletricamente neutra
b) atraída – positivamente carregada
c) atraída – negativamente carregada
d) repelida – positivamente carregada
e) repelida – negativamente carregada
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Gabarito:
1 – a
2 – d
3 – c
4 – c 
5 – a 
6 – c
7 – c 


