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Carga elementar e Força elétrica

Resumo

Aqui começa o estudo da Eletrostática, a parte da Física que estuda as propriedades elétricas das partículas 
em repouso (por isso o estática).

Carga elementar

A unidade padrão do SI para a cargas elétricas é o Coulomb (símbolo: C).
Através de diversas experiências, foi determinado que a carga de 1 elétron é Q = -1,6x10-19 C e a carga do 
próton é Q = +1,6x10-19 C.
Como um corpo não pode ter “meio elétron” ou qualquer outra fração de elétron, a quantidade de carga em 
um corpo é dada pela relação:

Onde “n” é um número inteiro (número de elétrons do corpo) e “e” é a carga elétrica elementar.

Interação entre cargas

É bem simples, cargas de sinais opostos se atraem e sinais iguais se repelem. Como é algo bem prático, 
tenha certeza de que está sinalizando a interação correta durante a resolução de uma questão.

O que irá determinar se um corpo está carregado positivamente ou negativamente é o fato dele possuir 
elétrons em falta ou em excesso, respectivamente.

Processos de eletrização

Existem três tipos de eletrização: por atrito, contato e indução.

• Eletrização por atrito: Ocorre quando atritamos (ou esfregar) dois corpos, inicialmente neutros, e haverá 
transferência de elétrons de um corpo para o outro. Dessa maneira, quem perdeu os elétrons ficará 
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eletrizado positivamente e quem ganhou ficará negativamente. O que irá determinar qual corpo ficará 
positivo e qual corpo ficará negativo é o material dos corpos atritados (geralmente a questão irá dizer qual 
corpo ficou positivo e qual ficou negativo).

• Eletrização por contato: Considere duas esferas, uma carregada negativamente e outra neutra. A que está 
carregada possui um potencial maior, logo, como tudo na natureza tende a entrar em equilíbrio, quando 
encostamos uma na outra, as cargas de quem tem maior potencial passam para a que tem menor potencial. 

Aqui não é necessário atritar um corpo com o outro, apenas um simples toque já basta para que haja a 
interação elétrica. Mas lembre-se que um dos corpos deve, obrigatoriamente, estar carregado positivamente 
ou negativamente e que a carga final dos corpos será a média aritmética entre as cargas iniciais deles.

Eletrização por indução: Ao aproximarmos uma esfera carregada de uma neutra (sem haver contato entre 
elas), as cargas, naturalmente, se separam, devido a cargas de sinais iguais se repelirem e de opostos se 
atraírem. Se ligarmos um condutor na esfera B até a Terra, as cargas negativas, que foram repelidas, 
escoarão até a Terra, deixando a esfera B carregada positivamente.

Força Elétrica
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A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétrica e inversamente proporcional ao 
quadrado da distância entre elas.

K é a constante eletrostática. Para o vácuo:

Obs.: As forças de atração u repulsão elétrica formam par ação-reação.

Dica: Como a força é uma grandeza vetorial não se esqueça de fazer o desenho para saber o resultado da 
soma vetorial ou para onde as forças estão E execute as contas sem sinal nas cargas, use em módulo.

Exercício resolvido:
Uma carga Q colocada a uma distância D de outra carga q recebe uma força elétrica de módulo F. O valor de 
Q é triplicado e o de q é duplicado e as cargas são separadas de uma distância 2D. A nova força é F'. O valor 
da razão entre o módulo de F' e o módulo de F é:

a) 1,5 
b) 2 
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c) 3 
d) 4 
e) 6

Exercícios

1. (G1 - ifce 2016)  Dois corpos A  e B  de materiais diferentes, inicialmente neutros e isolados de outros 
corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que 

a) um fica eletrizado negativamente e o outro, positivamente.   
b) um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro.   
c) um fica eletrizado negativamente e o outro continua neutro.   
d) ambos ficam eletrizados negativamente.   
e) ambos ficam eletrizados positivamente.   

2. (G1 - ifce 2019)  Um corpo que estava inicialmente neutro, após eletrização passou a ter uma carga 

líquida de 
168 10 C.

   Sabendo que a carga elétrica elementar (= módulo da carga do elétron, ou do 

próton) vale 
191,6 10 C,

  é correto afirmar-se que o corpo  

a) perdeu 45 10  elétrons.   
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b) ganhou 35 10  elétrons.    
c) perdeu 35 10  elétrons.   

d) perdeu 42,5 10  elétrons.    

e) ganhou 32,5 10  elétrons.   

3. (G1 - ifsp 2016)  A tabela a seguir mostra a série triboelétrica. 

Pele de coelho
Vidro
Cabelo humano
Mica
Lã
Pele de gato
Seda
Algodão
Âmbar
Ebonite
Poliéster
Isopor
Plástico

Através dessa série é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são 
atritados entre si. O isopor ao ser atritado com a lã fica carregado negativamente. 

O vidro ao ser atritado com a seda ficará carregado: 
a) positivamente, pois ganhou prótons.   
b) positivamente, pois perdeu elétrons.   
c) negativamente, pois ganhou elétrons.   
d) negativamente, pois perdeu prótons.   
e) com carga elétrica nula, pois é impossível o vidro ser eletrizado.   

4. (G1 - ifsc 2012)  Como funciona a Máquina de Xerox
Quando se inicia a operação em uma máquina de Xerox, acende-se uma lâmpada, que varre todo o 
documento a ser copiado. A imagem é projetada por meio de espelhos e lentes sobre a superfície de 
um tambor fotossensível, que é um cilindro de alumínio revestido de um material fotocondutor.
Os fotocondutores são materiais com propriedade isolante no escuro. Mas, quando expostos à luz, são 
condutores. Assim, quando a imagem refletida nos espelhos chega ao tambor, as cargas superficiais do 
cilindro se alteram: as áreas claras do documento eliminam as cargas elétricas que estão sobre a 
superfície do cilindro e as áreas escuras as preservam. Forma-se, então, uma imagem latente, que ainda 
precisa ser revelada. Para isso, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó, o tonalizador, ou toner, 
que adere à imagem latente formada sobre o tambor. Em seguida, toda a imagem passa para as fibras 
do papel, através de pressão e calor. E, assim, chega-se à cópia final.

Fonte: Revista Globo Ciência, dez. 1996, p. 18.

O texto acima se refere a uma aplicação do fenômeno de eletrização, pois é graças a ele que o toner 
adere ao cilindro metálico mencionado. O processo de eletrização pode ocorrer de três formas 
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distintas: atrito, indução e contato, mas todos os processos têm algo em comum. É CORRETO afirmar 
que o comum destes processos é: 
a) Deixar o corpo eletrizado, com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e 

negativas.   
b) Deixar o corpo eletrizado, com um equilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e 

negativas.   
c) Arrancar as cargas positivas do corpo eletrizado.   
d) Deixar o corpo eletrizado com uma corrente elétrica negativa.   
e) Deixar o corpo eletrizado com um campo magnético.   

5. (G1 - cftmg 2010)  Três esferas idênticas, A, B e C, encontram-se separadas e suspensas por fios 
isolantes conforme ilustração.

As seguintes ações e observações são, então, 
realizadas:

Ações Observações
Aproxima-se A de 
B

Aproxima-se B de 
C

Das possibilidades apresentadas na tabela seguinte,

Cargas Das 
Esferas

Possibilidad
es A B C

1ª + + 0
2ª 0 0 +
3ª - - 0
4ª - + -

aquelas que estão em conformidade com as observações são 
a) 1ª e 2ª.   
b) 1ª e 3ª.   
c) 2ª e 4ª.   
d) 3ª e 4ª.   
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6. (G1 – ifsul 2019) Considere duas partícualas eletrizadas, P1 e P2, ambas com cargas iguais e positivas, 
localizadas, respectivamente, a 0,5 metros à esquerda e a 0,5 metros à direita da origem de um eixo X. 
Nesse eixo, sabe-se que não há influência de outras cargas.
Se uma terceira carga de prova for colocada na origem do eixo X, ela

a) ficará em repouso.
b) será acelerada para a direita.
c) será acelerada para a esquerda.
d) entrará em movimento retilíneo uniforme.

7. (Pucrj 2018) Duas cargas idênticas são postas a uma distância r0 entre si tal que o módulo da força de 
interação entre elas é F0.

Se a distância entre as cargas for reduzida à metade, o módulo da força de interação entre as cargas será:

a) 4F0

b) 2F0

c) F0

d) F0/2
e) F0/4

8. (Eear 2017) Duas cargas são colocadas em uma região onda há interação elétrica entre elas. Quando 
separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Triplicando-
se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação a força inicial, será

a) diminuída 3 vezes
b) diminuída 9 vezes
c) aumentada 3 vezes
d) aumentada 9 vezes

9. (Mackenzie 2016)
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Dois corpos eletrizados com cargas elétricas puntiformes +Q e -Q são colocados sobre o eixo x nas 
posições +x e -x, respectivamente. Uma carga elétrica de prova -q é colocada sobre o eixo y na posição +y, 
como mostra a figura acima.

A força eletrostática resultante sobre a carga elétrica de prova 

a) tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita.
b) tem direção horizontal e sentido da direita para a esquerda.
c) tem direção vertical e sentido ascendente.
d) tem direção vertical e sentido descendente.
e) é um vetor nulo.

10. (Ufgrs 2019) Duas pequenas esferas idênticas, contendo cargas elétricas iguais, são colocadas no vértice 
de um perfil quadrado de madeira, sem atrito, conforme representa a figura 1 abaixo.

As esferas são liberadas e, devido à repulsão elétrica, sobem pelas paredes do perfil e ficam em equilíbrio 
a uma altura h em relação à base, conforme representa a figura 2.
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Sendo P, Fe e N, os módulos, respectivamente, do peso de uma esfera, da força de repulsão elétrica entre 
elas e da força normal entre uma esfera e a parede do perfil, a condição de equilíbrio ocorre quando

a) P = Fe

b) P = -Fe

c) P – Fe = N
d) Fe – P = N
e) P + Fe = N
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Gabarito

1. A

Se dois corpos de materiais diferentes, inicialmente neutros, são atritados, um passará elétrons para o 
outro, ficando um eletrizado positivamente e o outro, negativamente.  

2. B
Se o corpo estava eletricamente neutro e ficou eletrizado negativamente, ele ganhou elétrons.
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3. B
O vidro precede a sede na série triboelétrica. Portanto, ele é mais eletropositivo (perde elétrons, ficando 
eletrizado positivamente) que a seda, que é mais eletronegativa (recebe elétrons ficando eletrizada 
negativamente).  

4. A
Para que um corpo seja eletrizado, por qualquer processo, ele deve ganhar ou perder elétrons, havendo, 
então, um desequilíbrio entre o número de prótons (cargas positivas) e o número de elétrons (cargas 
negativas).  

5. B
As esferas A e B se repelem: possuem cargas de mesmo sinal.
As esferas B e C se atraem: A esfera C está neutra ou possui carga de sinal oposto ao da esfera B. 
Essas possibilidades combinadas estão na tabela a seguir: 

Cargas Das 
Esferas

Possibilidad
es A B C

1ª + + 0
2ª + + –
3ª – – 0
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4ª – – +

Dessas possibilidades, apenas a 1ª e a 3ª comparecem na tabela de opções fornecidas pela questão.  

6. A

7. A

8. B

9. A
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10. A


