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ATIVIDADE: 
 
01. O que acontece com a distribuição de cargas de um material eletricamente carregado, quando se trata de um: 
a) Condutor;   b) Isolante. 
 
02. Para que um corpo inicialmente neutro se torne carregado é necessário que ele ganhe/perca prótons ou elétrons? 
Justifique. 
 
03. Complete: 
a) Cargas de mesmo sinal se ________. 
b) Cargas de sinais ________ se atraem. 
c) Se uma esfera A tem carga positiva e repele a esfera B, isso significa que B possui carga _________. 
d) Um corpo neutro passa a ter carga negativa se __________ elétrons. 
e) Um corpo neutro passa a ter carga positiva se __________ elétrons. 
f) Se um corpo A ceder elétrons para um corpo B, A fica carregado ____________ e B _____________. 
g) Se um corpo A receber elétrons de um corpo B, A fica carregado ____________ e B _____________. 
 
04. Três esferas I, II e III eletricamente carregadas são colocadas próximas umas às outras de forma que é verificado 
o seguinte: 
- I repele II 
- I atrai III 
Considerando o exposto, apresente as duas configurações possíveis para as cargas de cada uma das esferas. 
 
05. Um estudante dispõe de um kit com quatro placas metálicas carregadas eletricamente. Ele observa que, quando 
aproximadas sem entrar em contato, as placas A e C se atraem, as placas A e B se repelem, e as placas C e D se 
repelem. Se a placa D possui carga elétrica negativa, ele conclui que as placas A e B são, respectivamente: 
 
a) positiva e positiva.  b) positiva e negativa. 
c) negativa e positiva.  d) negativa e negativa. 
e) neutra e neutra. 
 
06. Complete: 
a) Um corpo eletricamente neutro possui o número de elétrons ________ ao número de _________. 
b) Um corpo eletricamente neutro ________ possui excesso de cargas. 
c) Um corpo eletricamente negativo possui o número de elétrons ________ do que o número de prótons. 
d) Um corpo eletricamente negativo possui o número de prótons ________ do que o número de elétrons. 
e) Consideramos que os ___________ podem ser perdidos ou _________. 
f) Quando um corpo ganha _________ ele fica eletricamente ________. 
g) Quando um corpo perde _________ ele fica eletricamente ________. 
h) Um corpo eletricamente positivo possui o número de prótons ________ do que o número de elétrons. 
i) Um corpo eletricamente positivo possui o número de elétrons ________ do que o número de prótons. 
 
07. No processo de eletrização por atrito, os corpos atritados adquirem cargas de mesmo sinal ou de sinais opostos? 
 
08. No processo de eletrização por atrito, os corpos atritados adquirem cargas de intensidades iguais ou diferentes? 
 
09. Cite um processo de eletrização que pode ser feito para tornar dois corpos carregados com cargas de sinais 
opostos e de mesma intensidade. 
 
10. Considere que um pedaço de vidro seja atritado em um material X e que o vidro adquira carga igual a +10 C. 
Qual é a carga final do material X? Além disso, qual é o sentido de movimentação dos elétrons, do vidro para o mate-
rial X ou vice-versa? 
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11. O que faz o gerador de Van de Graff ficar carregado é o atrito com uma borracha em movimento que é colocada 
em seu interior. Considerando que o gerador adquira carga positiva, a carga da borracha que encosta no gerador 
será positiva ou negativa? Justifique. 
 
12. Dois corpos de materiais diferentes, quando atritados entre si, são eletrizados. Em relação a esses corpos, se 
essa eletrização é feita de forma isolada do meio, é correto afirmar que: 
a) um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. 
b) um fica eletrizado negativamente e o outro permanece neutro. 
c) um fica eletrizado positivamente e o outro permanece neutro. 
d) ambos ficam eletrizados negativamente. 
e) ambos ficam eletrizados positivamente. 
 


