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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA) 

da Universidade Federal do Ceará tem como um dos requisitos para a obtenção do título de 

Mestre, a elaboração de um Produto Educacional, que deve ser elaborado e implementado em 

sala de aula ou ambientes não formais ou informais de ensino, visando a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem. O Produto Educacional deve ser algo aplicável que permita a 

produção do conhecimento ou a solução de algum problema educacional, e esse produto deve 

ser também divulgado, analisado e utilizado por outros docentes.  

Caro professor de Física, este material apresenta uma sugestão de ensino de 

conceitos e princípios da Física, do ensino médio, utilizados na compreensão dos processos de 

eletrização mediante o uso do aplicativo Eletricidade e Magnetismo como simulador de práticas 

laboratoriais. Apresentaremos um tutorial ilustrado indicando passo a passo todos os 

procedimentos que o professor deve seguir desde a aquisição do aplicativo, suas características, 

principais funcionalidades e como acessar todo o seu conteúdo, bem como sugestões de 

utilização em sala de aula através de um guia didático composto com questionários que podem 

ser explorados pelo professor.  

Este material foi utilizado na aplicação de uma pesquisa em turmas do 3º ano do 

ensino médio em uma instituição pública da rede de educação do Estado do Ceará. Este produto 

propõe-se a servir de auxílio aos professores de Física do ensino médio, em especial aos do 3º 

ano, que desejam utilizar-se dos dispositivos móveis e seus aplicativos como recursos que 

auxiliem na exposição de suas aulas e no processo de aprendizagem dos estudantes. 

A referida pesquisa comprovou que o material colaborou não apenas para melhorar 

os índices de aprendizagem dos conceitos físicos por parte dos alunos de uma turma, mas 

contribuiu significativamente para a motivação dos alunos pelos ensinamentos desta área do 

conhecimento. Isso ocorre porque o estudante tem a possibilidade de interagir com os 

experimentos por meio da utilização de smartphones, um recurso tecnológico que não apenas 

está presente no cotidiano dos discentes, mas que exerce grande fascínio sobre a maioria deles. 

Como forma de avaliação, disponibilizamos um conjunto de exercícios, apêndices B e C, que 

exploram o tratamento dos conceitos básicos de eletrização.  

Espera-se que este Produto Educacional possa contribuir para a prática pedagógica 

de professores de Física como uma ferramenta que, além de proporcionar uma aula mais 

dinâmica e interativa, através de uma abordagem digital e contextualizada, também promova 

uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo abordado, de modo que o 

educando adquira um conjunto de conhecimentos que seja de fato proveitoso para a sua vida. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço das tecnologias móveis, o crescimento das aplicações criadas para os mais 

diversos fins e funcionalidade, bem como o aumento de usuários com acesso à rede viabilizam 

o surgimento de uma sociedade ainda mais informatizada e familiarizada com equipamentos e 

programas digitais. Atualmente, a notória expansão das tecnologias móveis, em especial os 

smartphones, vem facilitando o acesso à informação. Além da portabilidade, o custo 

relativamente baixo de smartphones faz crescer a cada ano o número de usuários em todos os 

níveis econômicos da sociedade. Assim, é natural que estes equipamentos façam parte dos 

ambientes de convívio social como a escola.  

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem fio (TIMs) tem 

aumentado os desafios do cotidiano escolar. Neste âmbito, os educadores precisam se adequar 

às realidades desenhadas pelas TIMs. Entre as TIMs temos o smartphone, um aparelho popular, 

com aplicativos que podem vir a ser utilizados em sala de aula como recurso pedagógico. Neste 

contexto, professores e alunos estão imersos em um universo de novas possibilidades, cabendo 

ao docente a incumbência de criar novas estratégias que permitam o uso do smartphone bem 

como de seus aplicativos como ferramenta didático-metodológica. 

Neste trabalho, evidenciaremos o estudo da eletrostática¸ que é a parte da 

eletricidade que estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, em estado de repouso. Para 

tanto, faremos o uso do aplicativo ‘Eletricidade Magnetismo’ como ferramenta para realização 

de experimentos virtuais sobre os processos de eletrização, e do aplicativo Simulado de Física 

para a realização de atividades relacionadas aos temas estudados. Os apps utilizados são 

disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais podendo ser usados pelo professor de física para a 

exposição em sala de aula. 

Os motivos que levaram ao desenvolvimento desta pesquisa, bem como de seu 

produto educacional residem na necessidade de análise do ensino de física a partir da 

possibilidade de utilização de aplicativos de smartphones no âmbito de uma proposta que visa 

aproximar conceitos de física ao cotidiano do estudante.  

Compreendemos que é relevante para a comunidade científica, bem como para a 

sociedade em geral a discussão em torno do aprendizado de ciências, em especial de Física, nas 

escolas de ensino básico a partir da utilização de aplicativos de celular como instrumentos 

facilitadores da aprendizagem dos educandos. Isto por duas razões principais; a primeira 

consiste na falta de interesse demonstrada pelos alunos quando se trata do estudo dos processos 

de eletrização, por compreenderem que a abordagem do assunto em sala de aula é 

excessivamente teórica, pouco prática e demasiadamente distante do seu cotidiano. A outra 
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razão reside no fato da utilização do celular como ferramenta didático-metodológica que auxilie 

o trabalho docente na construção dos conceitos físicos de eletrização. 

Partindo do pressuposto exposto acima, a saber que um cidadão com um aparato de 

conhecimento científicos o torna mais apto a tomar decisões sensatas num contexto 

profundamente marcado pela ciência como é o contexto hodierno a escola oferece ao aluno, 

que posteriormente será um cidadão efetivo, elementos  que o possibilite essa atuação tão 

importante para o mundo globalizado. 

Do ponto de vista do docente, o produto educacional desenvolvido neste trabalho 

que consiste em um tutorial seguido de guia didático complementado com questionários, visa 

auxiliar o trabalho do professor de física que ainda não possui familiaridade com a tecnologia, 

mas que deseja promover uma nova experiência para o educandos, afim de que estes 

compreendam a física com um novo olhar, tornado por suas vez as aulas mais motivadoras e 

dinâmicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
2 TUTORIAL DO APP ELETRICIDADE E MAGNETISMO 

 

Este tutorial foi elaborado com a finalidade de auxiliar os professores de física, em 

especial aqueles que querem utilizar smartphones como recursos didáticos, mas que não 

possuem familiaridade com os aparelhos. Aqui, disponibilizaremos todo o passo a passo para a 

aquisição do aplicativo bem como os procedimentos básicos de uso app eletricidade e 

magnetismo. Por fim, apresentaremos exercícios que foram utilizados nesta pesquisa, como 

sugestão ao trabalho do professor a fim de que este verifique a aprendizagem dos seus alunos.  

 

2.1 Como adquirir o aplicativo? 

 

O aplicativo pode ser encontrado na loja virtual 

PlayStore. Basta que o usuário digite o nome da aplicação no 

campo destinado à pesquisa. Após a busca, o usuário deve 

clicar no ícone do aplicativo como mostra a figura abaixo e 

instalar o app. A aplicação é gratuita e pode ser utilizada no 

sistema Android ou IOF. 

 

Figura 1: Área de busca no Play Store 

 
Fonte: o autor 

2.2 Características do aplicativo 

 

O aplicativo Eletricidade Magnetismo foi 

desenvolvido pela EVOBOOKS e possui gráficos e modelos em 

3D de última geração permitindo que o usuário navegue 

livremente por objetos animados, simulando um laboratório de 

práticas experimentais em física. Ideal para o professor do ensino 

médio que deseja utilizar-se das tecnologias móveis para tornar 

suas aulas mais interessantes e motivadoras. A proposta da 

empresa desenvolvedora do aplicativo é de facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem levando às salas de aula uma evolução 

do livro didático. Sua classificação é livre. Sua versão mais 

atualizada é a 2.91, de 13 de Julho de 2016. O aplicativo já possui 

mais de 5000 downloads e ocupa um espaço de 26,08 MB na 

memória do aparelho. Mais informações podem ser oferecidas 

através do e-mail do desenvolvedor: contato@evobooks.com.br 

ou na Rua Cláudio Soares, São Paulo-SP, CEP: 05422030, nº 72. 

 

Figura 2: Característica do app  

 
Fonte: o autor 

 

mailto:contato@evobooks.com.br
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2.3 Tela de apresentação do APP 

 

O laboratório virtual de Elétrica e Magnetismo é focado no conteúdo do ensino 

médio, apresenta cinco experiências de eletrostática através de material didático detalhado, com 

modelos tridimensionais para a manipulação nos smartphones.  

Figura 3: Tela inicial do aplicativo Eletricidade e Magnetismo 

 
Fonte: O autor 

 

Em sua tela inicial é apresentado o título do aplicativo no canto superior esquerdo. 

Um tutorial animado em 3D pode ser acessado ao clicar na opção do canto inferior esquerdo da 

tela dos smartphones. Este tutorial disponibilizado pelos desenvolvedores do app apresenta os 

tipos de toque que os usuários podem realizar quando estiverem manuseando os experimentos 

virtuais. Contudo, no tutorial não são apresentados os procedimentos para salvar as aulas, alterar 

perfil do usuário, inserir textos ou imagens e outras funções que devem ser informadas aos 

professores, em especial aos que não possuem familiaridade com os dispositivos móveis. Neste 

trabalho, estaremos disponibilizando um passo a passo detalhado, de como executar algumas 

funções a fim de auxiliar o professor de física a preparar sua aula e compartilhá-la com seus 

alunos. Há ainda, uma opção para sair, localizada no canto inferior direto da tela principal, que 

permite que o usuário deixe o ambiente virtual e volte para as funções normais de seu aparelho 

de celular.  

Ao centro, encontra-se o conteúdo do aplicativo. Ao clicar na palavra eletrostática 

ou na imagem da figura 3 o usuário pode começar a explorar o conteúdo do app. 
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2.4 Como acessar o conteúdo textual do aplicativo? 

Na imagem da Figura 8 podemos visualizar a tela inicial do app. Nela podemos 

visualizar algumas de suas principais funções bem como os principais tópicos do assunto. Para 

acessar os tópicos basta que o professor ou aluno selecione o tópico tocando no assunto 

desejado ou clicando nas setas localizadas na parte superior direita da tela. Os assuntos 

disponíveis no app são: 

 

 

a) Conceito de eletrização por contato 

b) Conceito de eletrização por atrito 

c) Experimento do pente e do celofane 

d) Experimento do pente e água 

e) Pêndulo eletrostático 

 

Figura 4: Tela de conteúdo do APP 

 
Fonte: o autor 

 

Ao selecionar um dos itens supracitados, o estudante ou professor terá acesso ao 

experimento virtual propriamente dito bem como o conteúdo ao texto disponibilizado pelo 

aplicativo, expondo os detalhes do conteúdo. Nesta janela existe a possibilidade de ampliar o 

tamanho da fonte do conteúdo facilitando a visualização. Para executar tal tarefa o aluno deve 

clicar no ícone A e o texto será ampliado.  

Figura 5: Definição de eletrização por atrito disponível no app 

 
Fonte – O autor 
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3 QUAIS AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO APP? 

Na figura abaixo estão numerados de 1 a 12 as principais funções disponíveis neste 

aplicativo. Ao professor de física, que utilizar este produto educacional, faremos agora um 

detalhamento de cada uma destas funções a fim de facilitar a navegação. 

Figura 6: Principais funções do app Eletricidade  Magnetismo 

 
Fonte: o autor 

 

3.1 Índice 

 

No índice, o usuário terá 

acesso às seguintes funções: salvar a aula, 

carregar aula, controles, editar o perfil do 

usuário e informações gerais do aplicativo 

como apresentados na imagem abaixo. 

 

Figura 7: Índice do aplicativo 

 
Fonte: o autor 

 

3.2 Conteúdo 

 

O usuário tem acesso a todo o 

conteúdo podendo selecionar o tópico que 

mais lhe chamou atenção ou que está 

pesquisando. 

 

Figura 7: Índice do aplicativo 

 
Fonte: o autor 
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3.3 Notas 

Nesta opção, o usuário pode incluir notas de aula. Com esta opção o professor pode 

incluir informações que reforcem sua exposição e propor atividades ou reflexões para a turma. 

Figura 9: Adicionando notas 

 
Fonte: O autor 

3.4 Animação 3D 

Ao acessar esta opção, o professor consegue identificar quais movimentos pode 

executar na tela do aparelho para que os experimentos virtuais possam ser animados. 

Figura 10: Movimento de animação 

 
Fonte: O autor 

 

3.5 Botão de Maximizar 

 

Esta opção amplia a área de 

realização do experimento 3D retirando da 

tela demais informações. Realizando 

movimento na tela do smartphone, o 

professor pode posicionar o experimento 

na posição que achar mais adequada para 

sua explicação. 

Figura 11: Tela maximizada do app  

 
Fonte: o autor 
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3.6 Botões para avançar e voltar no conteúdo 

 

 

Com esse botão o usuário 

pode avançar ou voltar ao conteúdo 

selecionando o tópico ou o experimento 

que deseja realizar.  

 

Figura 12: Tela maximizada do app  

 
Fonte: o autor 

 

3.7 Controle de Navegação 

Esta opção pode ser escolhida 

selecionando no índice. Com este botão, 

situado no canto inferior da imagem abaixo, o 

usuário pode explorar todas as vantagens das 

imagens em 3D, posicionando o experimento 

virtual no ângulo que achar mais apropriado 

para sua visualização e compreensão. 

 

Figura 12: Tela maximizada do app  

 
Fonte: o autor 

3.8 Inserir Texto  

Nesta opção o professor pode inserir um texto e fixá-lo na tela principal. Com este 

recurso, o docente pode salvar informações adicionais que complementem sua exposição. Esta 

opção não permite inserir imagens. 

Figura 13: Inserindo texto 

 
Fonte: O autor 
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3.9 Destacar informação 

Aqui o professor pode selecionar alguma informação ou destacar detalhes que 

o ajudarão na exposição do conteúdo funcionando com uma espécie de lousa digital. 

Figura 14: Opção para selecionar 

 
Fonte: O autor 

 

3.10 Objeto 3D  

Na tela principal encontra-se o objeto 3D que pode ser manipulado através de 

movimentos discriminados ao acessar a opção 4, como mostrado neste tutorial. É nesta área de 

trabalho que o professor e o aluno podem interagir através da realização do experimento virtual.  

Figura 15: Objeto 3D 

 
Fonte: O autor 
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4 PROCEDIMENTO PARA SALVAR UMA AULA 

Depois de realizado o planejamento, selecionados os textos, inserido no ambiente 

virtual do aplicativo através da aba notas ou no botão de inserir textos, o professor pode então 

salvar sua aula para ser apresentada aos alunos de uma determinada sala de aula. Para tanto, o 

professor deve selecionar o botão do índice e em seguida clicar na opção salvar, assim como 

mostra a figura abaixo. 

 

 

Figura 16: Acessando índice para salvar aula 

 
Fonte: O autor 

Na sequência abrirá uma segunda janela onde o professor poderá fazer o 

preenchimento de algumas abas que irão indicar a descrição da aula, turma para o qual o 

planejamento foi realizado, além do local onde o arquivo será salvo no aparelho móvel. 

Figura 17: Salvando a aula 

 
Fonte: O autor 

 

Após realizado este procedimento, a aula estará salva em seu smartphone, podendo 

ser acessada posteriormente para algumas alterações ou exibições em outras salas de aula. Além 

disso, o arquivo fica disponível para ser compartilhado com outros usuários, alunos ou 

professores, por exemplo, que possuam o aplicativo Eletricidade Magnetismo. Dessa forma, 



17 
 
permite-se que outras pessoas tenham acesso exatamente ao mesmo conteúdo que foi planejado 

pelo professor que salvou o arquivo podendo inclusive ser formatado. 
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5 PROPOSTA DE AULA 

 

CONTEÚDO 

• Processos de eletrização: atrito, contato e indução e conservação da carga elétrica 

OBJETIVOS 

• conhecer a fenomenologia da eletricidade em situações reais, o estudo da eletrostática, 

ganhará sentido quando em referência a situações concretas, como, por exemplo, para 

explicar o papel dos condensadores, a função dos pára-raios ou os perigos de choques 

elétricos. 

• Compreender os processos de eletrização, através do uso de smartphones e do aplicativo 

eletricidade e magnetismo 

• Introduzir o princípio da conservação de cargas. 

• Promover a participação, interação e envolvimento dos estudantes por meio do uso de 

smartphones.  

METODOLOGIA 

A tabela abaixo ajuda na condução do tempo de aula e na realização das ações 

previstas para duas aulas conjugadas, totalizando 100 minutos de tempo efetivo de aula.  

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES TEMPO 

Apresentação do conteúdo que será estudado 5 minutos 

Divisão da sala em duplas 5 minutos 

Apresentação geral do conteúdo  10 minutos 

Exposição do conteúdo mediante a utilização do app eletricidade e 

magnetismo: nesta etapa os alunos deverão, juntamente com o 

professor, explorar o ambiente de aprendizagem disponível no 

aplicativo e desenvolver o estudo do conteúdo mediante a observação 

das simulações oferecidas pelo aplicativo, no âmbito dos processos de 

eletrização e da conservação da carga elétrica. 

45 min 

Resolução de exercícios  30 min 

Atividades domiciliares complementares: Ao final da aula os 

estudantes serão orientados a utilizarem o app simulado de física para 

resolver as atividades referentes ao tema abordado na aula, devendo 

apresentar, na aula seguinte, ao professor o gabarito das questões 

respondidas no app. 

5 minutos 

 

RECURSOS 

• Smarthones 

• Aplicativos: Eletricidade e Magnetismo e Simulado de Física 
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5.1 Sugestões de Exercícios: Lista 01 

 

01. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutro. Pode-se afirmar que: 

a) só a lã fica eletrizada.  

b) só o bastão fica eletrizado.  

c) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal.  

d) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. 

e) n.d.a. 

 

02. Alguns fenômenos naturais relacionados com a eletricidade estática estão presentes em 

nosso cotidiano, por exemplo, o choque que uma pessoa recebe ao tocar a maçaneta da 

porta de um automóvel, em um dia seco no inverno. Além disso, a eletrostática tem uma 

aplicação importante em várias atividades humanas, como o filtro eletrostático para 

redução da poluição industrial e o processo xerográfico para fotocópias. Com relação à 

eletrização de um corpo, é correto afirmar que:  

a) Um corpo eletricamente neutro que perde elétrons fica eletrizado positivamente.  

b) Um corpo eletricamente neutro não tem cargas elétricas.  

c) Um dos processos de eletrização consiste em retirar prótons do corpo.  

d) Um corpo eletricamente neutro não pode ser atraído por um corpo eletrizado.  

e) Friccionando-se dois corpos constituídos do mesmo material, um se eletriza 

positivamente e o outro negativamente. 

 

03. Uma barra eletrizada negativamente é colocada próxima de um corpo metálico AB (não 

eletrizado). Podemos afirmar que:  

 
 

a) não haverá movimento de elétrons livres no corpo AB.  

b) os elétrons livres do corpo AB deslocam-se para a extremidade A.  

c) o sinal da carga que aparece em B é positivo.  

d) ocorreu no corpo metálico a indução eletrostática. 

e) após a separação de cargas, a carga total do corpo é não nula. 

 

04. Três bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Observa-se que cada uma das 

três bolas atrai uma e repele outra. Três hipóteses são apresentadas:  

I - Apenas uma das bolas está carregada.  

II - Duas das bolas estão carregadas.  

III - As três bolas estão carregadas.  

O fenômeno pode ser explicado  

a) somente pelas hipóteses II ou III.  

b) somente pela hipótese I.  

c) somente pela hipótese III.  

d) somente pela hipótese II.  

e) somente pelas hipóteses I ou II. 

 

05. Eletriza-se por atrito um bastão de plástico comum pedaço de papel. Aproxima-se, em 

seguida, o bastão de um pêndulo eletrostático eletrizado e verifica-se que ocorre 

uma repulsão. Em qual das alternativas da tabela abaixo a carga de cada elemento 

corresponde a essa descrição? 
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06. Um corpo eletrizado positivamente é colocado próximo de um corpo metálico neutro. 

Podemos afirmar, na figura abaixo, que: 

 
a) não haverá movimentação de cargas negativas no corpo neutro.  

b) a carga que aparece em X é positiva.  

c) a carga que aparece em Y é negativa  

d) haverá força de interação elétrica entre dois corpos.  

e) todas as afirmativas acima estão erradas. 

 

07. Duas esferas condutoras descarregadas, x e y, colocadas sobre suportes isolantes, estão em 

contato. Um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera x, como mostra a 

figura. Em seguida, a esfera y é afastada da esfera x, mantendo-se o bastão em sua posição. 

Após este procedimento, as cargas das esferas x e y são, respectivamente: 

 
 

a) nula e positiva.  

b) negativa e positiva.  

c) nula e nula.  

d) negativa e nula.  

e) positiva e negativa. 

 

08. A figura representa um eletroscópio de lâminas metálicas carregado positivamente. 

Tocando o dedo na esfera A observa-se que as suas lâminas:  
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a) fecham, pois o eletroscópio recebe elétrons.   

b) fecham, pois o eletroscópio cede elétrons.  

c) abrem mais, pois o eletroscópio recebe elétrons.  

d) abrem mais, pois o eletroscópio cede elétrons.  

e) permanecem inalteradas, pois trocam elétrons com o dedo 

 

09. 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. 

 

10. Um bastão carregado positivamente atrai um objeto isolado suspenso. Sobre o objeto é 

correto afirmar:  

a) necessariamente possui elétron em excesso  

b) é condutor  

c) trata-se de um isolante  

d) está carregado positivamente  

e) pode estar neutro 
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5.2 Sugestão de Exercícios: Lista 2 

 

01. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, porque: 

a) a barra é isolante e o corpo humano é bom condutor 

b) a barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante 

c) tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores 

d) a barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor 

e) tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes 

 

02. Campos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato 

de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais 

choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a 

natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas a seguir: 

I. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o 

mesmo. 

II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. 

III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 

IV. Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com 

cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. 

V. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades 

diferentes de cargas. 

Sobre as alternativas acima, assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras 

c) Apenas as afirmativas I, IV e são verdadeiras 

d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras 

e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

 

03. Três esferas neutras, eletricamente isoladas do ambiente, estão encostadas umas nas outras 

com seus centros alinhados. Carrega-se um dos extremos de um bastão de vidro positivamente. 

Este extremo carregado é aproximado a uma esfera ao longo da linha formada por seus centros 

(veja a figura abaixo para uma ilustração). Mantendo o bastão próximo, mas sem que ele toque 

nas esferas, estas são afastadas uma das outras, sem que lhes toque, continuando ao longo da 

mesma linha que formavam enquanto estavam juntas. 

 
Podemos afirmar que após afastar-se o bastão, as esferas ficam: 

a) duas delas com carga positiva e uma com carga negativa 

b) duas delas neutras e uma com carga positiva 

c) uma neutra, uma com carga positiva e uma com carga negativa 

d) duas neutras e uma com carga negativa 

 

04. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente 

descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizadas 

na figura abaixo. 
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Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. 

Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das 

esferas. Nessa situação final, a figura que melhor representa a distribuição de cargas nas duas 

esferas é: 

 
 

05. A figura mostra as esferas metálicas, A e B, montadas em suportes isolantes. Elas estão em 

contato, de modo a formarem um único condutor descarregado. Um bastão isolante, carregado 

com carga negativa, q, é trazido para perto da esfera A, sem tocá-la. Em seguida, com o bastão 

na mesma posição, as duas esferas são separadas. 

 
Sobre a carga final em cada uma das esferas podemos afirmar: 

a) A carga final em cada uma das esferas é nula 

b) A carga final em cada uma das esferas é negativa 

c) A carga final em cada uma das esferas é positiva 

d) A carga final é positiva na esfera A e negativa na esfera B 

e) A carga final é negativa na esfera A e positiva na esfera B. 

 

06. Um pêndulo eletrostático sofre atração elétrica por um bastão A e repulsão elétrica por outro 

bastão, B, conforme indica a figura. 
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Assinale, entre as alternativas adiante, qual a que melhor representa a relação entre as cargas 

elétricas dos bastões A e B e do pêndulo eletrostático. 

a) O pêndulo pode estar eletricamente neutro. 

b) Se A for eletricamente positivo, o pêndulo pode ser positivo ou neutro. 

c) Se A for negativo, o pêndulo pode ser positivo 

d) Se B for negativo, o pêndulo pode ser negativo ou neutro. 

e) A e B podem ter cargas de mesmo sinal e o pêndulo ser neutro. 

 

07. Um objeto metálico carregado positivamente, com carga Q, é aproximado de um 

eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a -Q. 

 
I. À medida que o objeto for aproximado do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que 

já estavam. 

II. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. 

III. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente 

fechar-se. 

Nesse caso, pode-se afirmar que: 

a) somente a afirmativa I é correta 

b) as afirmativas II e III são corretas 

c) as afirmativas I e III são corretas 

d) somente a afirmativa III é correta 

e) nenhuma das afirmativas é correta 

 

08. Analise as afirmações abaixo: 

I. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. 

II. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem 

III. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem 

IV. A carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos da carga do elétron. 

V. A carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III 
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b) I, III e IV 

c) III, IV e V 

d) I, IV e V 

e) II, III e V 

 

09. Em relação a eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. 

I. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente; 

II. Atraindo-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se 

eletrizam com cargas iguais. 

III. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela 

presença de um indutor eletrizado; 

IV. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este 

permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. 

V. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. 

Estão corretas 

a) apenas a I, a II e a IV 

b) apenas a I, a III e a IV 

c) apenas a I, a IV e a V 

d) apenas a II e a IV 

e) apenas a II, a III e a V 

 

10. 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 a 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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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Toda nova experiência pedagógica deve ser iniciada com o intuído de sanar, ou pelo 

menos minimizar, as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Neste produto educacional, 

apresentou-se ao professor de física uma alternativa para seu trabalho docente. As constantes 

mudanças no cenário das tecnologias e o aumento significativo de seus usuários, fez surgir nos 

últimos anos um contingente significativo de jovens que, literalmente possuem nas mãos o 

poder da informação em tempo real. Estes jovens são os estudantes que compõem a rede de 

ensino do Brasil e do Ceará. Assim sendo, cabe aos educadores criar novas oportunidades para 

o uso racional de aparelhos como os smartphones deliberadamente para fins educativos em 

nossas escolas e salas de aula. 

Neste singelo trabalho buscou-se através do tutorial produzido, aproximar o 

professor de Física, que porventura possua dificuldades, as novas tecnologias de informação e 

comunicação. As tecnologias móveis ditam o ritmo da vida moderna e neste âmbito a escola 

pode e deve interferir na construção de uma relação de aprendizagem entre professores e 

estudantes, mediante o uso das novas tecnologias.  

Esta proposta certamente não é uma receita pronta e acabada. Cada sala de aula, 

cada escola e em particular cada estudante, possuem suas especificidades e cabe ao professor 

identifica-las. Esta identificação facilita a tomada de decisões pedagógicas, bem como a 

correção de rotas ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Cada sugestão aqui 

encontrada deve ser muito bem avaliada por cada professor que fizer uso deste material, afinal 

de contas são muitos os desafios encontrados para a execução desta proposta. Portanto, este 

trabalho não tem a intenção de representar a solução para todo e qualquer problema referente a 

aprendizagem dos conceitos de Física abordado aqui, mas certamente tem a intenção de 

apresentar novos horizontes e perspectivas ao trabalho docente. Cabe a você professor, 

identificar a melhor maneira de aplica-la e conduzir o processo de aprendizagem em sua sala 

de aula, sempre tendo em vista a melhoria do ensino e do aprendizado do estudante. 
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