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1. Apresentação (Conhecimento / Reconhecimento)

1.1 Pessoal

Nome, Formação, Profissão, Residência...

1.2 Disciplina (Levantamento / Classificação)

Física → 1ª. Série → Mecânica / Astronomia / Gravitação
→ 2ª. Série → Termodinâmica / Som / Luz
→ 3ª. Série → Eletricidade / Magnetismo / Radioatividade

Programa (ETEC)

1º. Bimestre: Equipamentos elétricos:
da eletricidade estática à dinâmica dos circuitos.

2º. Bimestre: Equipamentos elétricos:
dos circuitos físicos ao eletromagnetismo.

3º. Bimestre: Matéria e radiação: 
Ondas eletromagnéticas e um olhar microscópico sobre a matéria.

4º. Bimestre: Matéria e radiação: 
Telecomunicação, ondas, aplicações na energia nuclear, na radioatividade e
na informática.

Programa (SESI)

1ª. Etapa: Equipamentos elétricos:
Da eletricidade estática à dinâmica dos circuitos.

2ª. Etapa: Equipamentos elétricos:
Dos circuitos físicos ao eletromagnetismo e às ondas eletromagnéticas.

3ª. Etapa: Matéria e radiação: 
Um olhar microscópico sobre a matéria, telecomunicação, aplicações na
energia nuclear, na radioatividade e na informática.

2. Avaliação

ETEC → Semestralmente: 2 avaliações de conceitos e raciocínio físico (prova) (ind/grup) 
1 avaliação de pesquisa e/ou experimentação (trabalho) (“)
1 avaliação da participação em sala de aula (ind)

→ Anualmente: 1 avaliação de pesquisa e dissertação (Sobre Física) (ind)

SESI → Em cada Etapa: 2 avaliações de conceitos e raciocínio físico (prova) (ind/grup)
1 avaliação de pesquisa e/ou experimentação (trabalho) (“)

→ Anualmente: 1 avaliação de pesquisa e dissertação (Sobre Física) (ind)
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(Eletricidade)

1. Onde está a eletricidade?

- Levantamento de situações, fenômenos, coisas, histórias onde a eletricidade apareça.

2. Classificação

- Dentre os seguintes temas: 

a) tecnologia (com fio, sem fio);

b) natureza (humana, não-humana);

c) magnetismo.
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(Eletricidade)

1. Do âmbar ao iPhone, 2500 anos de investigação.

- Elektron, fluido elétrico, carga elétrica, magnetismo, ondas, campos...

2. Interações fundamentais

- massa x gravidade

- carga elétrica x eletricidade

- ímã x magnetismo

3. Exemplo prático

- latinha x canudinho

- papéis x caneta

- pelos x tela da tv
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(Eletrostática)

1. Processos clássicos de eletrização

a) Atrito

antes → corpos neutros
durante → atrito físico dinâmico
depois → corpos com diferentes cargas com igual valor

b) Contato

antes → corpo carregado e corpo neutro
durante → contato físico estático
depois → corpos com cargas iguais equivalentes à ½ da carga inicial

c) Indução

antes → corpo carregado e corpo neutro
durante 1 → aproximação e indução de separação de cargas
durante 2 → aterramento de corpo neutro
depois → corpos com diferentes cargas
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1. Eletrostática

a) Carga Elétrica (Q)

[Q] = C → Coulomb

Ex.: Q = 3C, 450 C, 10  C...⁶

→ Quantificação microscópica

Q = n.e

n: quantidade de cargas elementares (e, p)

e: carga elementar (e, p)

e = 1,6.10-19C

b) Força elétrica (F)

→ Lei de Coulomb

F  Q1∝

F  Q2∝

F  1/d²∝

F  Q1.Q2/d²∝

→ Comparando com Peso e outras forças

K = constante elétrica

F = K.Q1.Q2/d²

→ Unidades

[F] = N
[d] = m
[K] = Nm²/C²
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Resolução de exercícios

1. Três cargas elétricas pontuais, Q1, Q2 e Q3, colineares, estão posicionadas conforme o seguinte 
esquema: 

Supondo-se que a carga elétrica 1 é negativa e que a força eletrostática resultante na carga elétrica 
3 é nula, pode-se afirmar que 
(A) o sinal de Q2 é positivo e Q1 > Q2 
(B) o sinal de Q2 é negativo e Q1 > Q2 
(C) o sinal de Q2 é positivo e Q1 < Q2 
(D) o sinal de Q2 é negativo e Q1 < Q2 
(E) o sinal de Q2 é negativo e Q1 = Q2 

2. Os objetos A e B, mostrados na figura ao lado, estão situados no vácuo e têm cargas elétricas, 
respectivamente, iguais a 2,0.10-6C e 1,0.10-6C. Uma carga q = 1,0.10-6C é colocada a igual distância 
de A e de B. 

Sendo a constante eletrostática do vácuo k = 9,0x109 N.m2/C2 , a carga q sofre a ação de uma força 
resultante de intensidade, em newtons, igual a

(A) 20 (B) 15 (C) 10 (D) 25 (E) 30 
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Eletrostática

1. Campo elétrico (E)

a) Conceito

→ Comparação com campos gravitacional e magnético.

→ Justifica a ação à distância.

→ Região no entorno de uma carga elétrica onde outra carga sente força (atrativa ou 
repulsiva).

b) Quantificação c) Representação gráfica

E = K.Q/d2

[E] = N/m

F = q.E

2. Exercícios

1. Sobre uma carga elétrica de 2,0.10-6C, colocada em certo ponto do espaço, age uma força 
de intensidade 0,80N. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse 
ponto é: 

a) 1,6.10-6N/C b) 1,3.10-5N/C c) 2,0.103N/C d) 1,6.105N/C    e) 4,0.105N/C

2. Uma carga pontual Q, positiva, gera no espaço um campo elétrico. Num ponto P, a 0,5m 

dela, o campo tem intensidade E=7,2.106N/C. Sendo o meio vácuo onde K0=9.109 unidades S.I., 

determine Q.

a) 2,0.10-4C b) 4,0.10-4C c) 2,0.10-6C d) 4,0.10-6C       e) 2,0.10-2C
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Eletrostática

Atividade em grupo

Nos exemplos da caneta atraindo papéis e do canudinho atraindo a latinha, da bexiga no 
cabelo,  ou de algo  parecido,  com eletrização,  faça uma representação gráfica  (figuras)  do que 
acontece com as cargas elétricas antes, durante e após os eventos. Não esqueça de representar as 
cargas em cada situação.

Inclua, além das cargas, as forças e os campos, quando necessário.
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Eletrostática

1. Potencial elétrico (V)

a) Conceito

→ Capacidade de um ponto do campo elétrico de uma carga acelerar outra carga.

→ Comparação com campo gravitacional.

→ Diferentes materiais com diferentes potenciais elétricos.

b) Quantificação

Va = K.Q/da

[V] = V (Volt)

2. Diferença de Potencial Elétrico (d.d.p.)

→ Causa da aceleração das cargas.

→ Comparar com d.d.p. Gravitacional.

→ Ex.: Pilhas, baterias, tomadas...: dois polos com potenciais diferentes (ddp).

→ Tensão elétrica (U).
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Eletrodinâmica

1. Condutores e isolantes

→ Materiais diferentes com diferentes estruturas elétricas.

a) Condutores

→ Materiais que contêm excesso de cargas “livres” (elétrons, íons...).

→ Ex.: Metais, soluções (ácidas / básicas)...

b) Isolantes

→ Materiais que contém desprezível quantidade de cargas “livres”.

→ Ex.: Vidro, cerâmica, plástico, borracha...

2. Choques elétricos

→ O corpo como isolante e como condutor em função da d.d.p. entre extremidades.

→ Atividade experimental (demonstrativa / sensitiva).
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Circuitos elétricos

1. Exemplos

→ Residencial

→ Predial

→ Celular

→ DVD …

2. Componentes

→ Fonte: gerador, pilha, tomada...

→ Condutores: fios, placas, cabos...

→ Consumidores: receptores, lâmpadas, LEDs, resistências...

→ Segurança: fusíveis, disjuntores...

→ Controle: chaves, interruptores, seletores...

3. Variáveis físicas relevantes

→ D.d.p. (Tensão)

→ Corrente elétrica

→ Energia

→ Potência

→ Resistência...
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Circuitos elétricos

1. Representação gráfica

Fonte: Condutor: Consumidor:

2. Corrente elétrica (i)

→ Movimentação ordenada das cargas num condutor.

i = ΔQ / Δt

[i] = A (ampère)

3. Exercícios

01. Numa secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12C a cada minuto. Nesse 
condutor, a intensidade da corrente elétrica, em àmperes, é igual a: 

a) 0,08 b) 0,20 c) 5,0 d) 7,2 e) 12

02. O filamento incandescente de uma válvula eletrônica, de comprimento igual a 5cm, emite 

elétrons  numa  taxa  constante  de  2.1016 elétrons  por  segundo  e  por  centímetro  de  

comprimento. Sendo o módulo da carga do elétron igual a 1,6.10-19C, qual intensidade da 
corrente emitida?

03.  Pela secção reta de um fio, passam 5,0.1018 elétrons a cada 2,0s. Sabendo-se que a 

carga elétrica elementar vale 1,6.10-19C, pode-se afirmar que a corrente elétrica que percorre 
o fio tem intensidade:

a) 500 mA b) 800 mA c) 160 mA d) 400 mA e) 320 mA


