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De volta ao eletróforo de Volta

R Art, M. E. B.ückmânn ê R P. Livi

Por menos de cinco .êais vocé podê mnstruÌ um elel.óioro dê Volla pãrá

experiÍnenios sobÍe elelricidãde estáiicâ. Para isso você precisa dê um pralo metálico {foma
dê pizza feita de lata) e de unr d6seniup;dor de pia (de boÍâcha). Estê úl1imo é preso por

píessáo ao centro do pÊto mêiáilco ê sêÍve como cabo isolante (Íigurâ 1)(1 .

FIGIJRA 1

Além dÌsso e nec€ssário um veiho dìsco dê vÌnil {LP) ou, melhor aindâ uÍna

láminâ de apÍoxirnadamente 30 cm x 30 cm de PVC bÍanco. Consegue-se êssa lámina êm

loias de material dê conslÍução, ondê é vendida poÍ metro lìneâr comô âliêrnalÌva paía o

i.adicional algêroz Íê to de chapa gaÌvênlzada.

Em um dia de pouca humidadê, ou mesmo pedo dê um iogáo ou de um:

estuía em um dia chuvoso, você consegue acumular lma consideíável carga êÌéirica no prâio

rneláLico, procedendo da sêguinte mãnekã:

1)Atrit€ â âmina de PVC com um pano de â ou pâpeltoalha seco. Desie modo o PVC fica

êlelÍizâdo negativamente e, sêndo um ínaieria isolante, pelmânecê elêinzâdo por basiânÌe

lêmpo (às vezês poÍ !árias hoÍas).

2) Deposile o paaÌô melálìco sobre a ãrnrna, sêguÍando-o pelo cabo isolanie. No prato agora

são separâdas cargas eléiricas por induÉo, sendo as cargas .êgâiivas (ê éilons) íepêLidas

para os ponios mêìs aíastêdos da bsse O prato permanecê eletricamenie nêuao (figura 2a).

Ì1D€ssejeito o expe.iúènlo semp€ têm nê.á €m plzâ, já qüe a romã nãôsêrá inúilizâdâ



3) Toque a bôrda do prato com o dêdo. Elétrons serão conduzidos paÍa a terÍa akavés do seu
coryo. O prato fica carrêgado corÌì êxcesso de caígâs positivás (fÌguÍa 2b).

4) Segurêndo o pÍêto no cêbo ìsotante, aíâsie_o da lâminâ de pVC Levê o Dunho fechâdô
pâra pedo do prato e você rêceberá !firafâíscê (descârga êétrica).

5) Coloque o praro novâ.nente sobrê a Jâminã ê, repetindo o procedimenro ênterior. mas sêm
airitâr a lámina, você obierá nova fãísca Se o diâforseco, êssa operaçao podêíá sêrrepetda
muiias vêzes ântes de sêr prêcjso alriiarê lámina novamênte

Obserye que ês cargâs etétricas do pÍalo e da tãmina dê pVC sâo de sinâ s
contráÍìos, ìsto é, a êletrizaçao sê dá por ndução ê não poÍ contaro. EmboE c prato toque a
lâmina de PVC, â lrânsíeÍéncia dê carga por contaio seÍia rÌìliro pequenê devido à poucâ
mobilidadê dos elétrons nessa Ìâmina

ljmâ vercão átiernativâ, mais próxiínâ do etetróforo ortgjnatmentê etaborado
por Volta, consiste ern colocar u.n papet aiumínjo ou praio de papêt âÌuminìzado sob a támina
de PVC. Sendo um materiât êtêtricãmenrê condutor o â umínio sofreú separêção dê cargas
poÍ ìndução Os e{étronE sêrão rcpetidos, passândo eventuâtrnênte p"ru 

".""u, u u 
""ig"posiiiva concêntra,se fas proxmtdades da tâminê dê pVC. Sê conêcÌamos o atuminto jo

pÍãlo meiá ico com um Íio condutor e étrico cujas eírêmìdades esiâo desencapadas. ocoÍÍêrá

'rÍìa 
íaísca dèvtdo à descargã dos êlélrons do prato para o atuminio. O prato fica, êniáo,

carrêFdo posìtivamêôte, coÍìo anles, mas neste caso não há necessidade de tocajo côm ô
dedo para Íazer teÍâ pois a d-ôsc€rga dos eÌeircns ocoÍÍeu airavés do cordutor etéÍico (Ígura 3)

FIGURA 3

O êleAóforc sêrue paía itustrar diversos aspêctos da etêtrôstática poí
exèmplo, lransferrr caça etétrjcs pa.a una gâíafa de Leyden ou paÍa !m eÌêtroscopio. Ë ê
lambém pode ser ussdo paÍâ acender taínpadinhâs de néon (vêjâ Boteiim GEF nq 9, mârço dê
1994) e âtê mesmo támpêdas ítlorescenres poìs âs tensões úo suíci"ntu" pur"'ercit;;;"
átomos dos gases contidos em seu inrêÍlôr (néôn ou mercúrÌo e 

"rnun,ot. 
,"r" À",no,

cbseNaçéo convém êscurêcer !m pôlco o ambientê

NOTA HíSTÓRICA:

En 1774, Alessandra VaIa deu a sua pimeha cantÍibuição j',portênF- parc a
Eletncìdade, con a invençãa da êletÍophotus que proptctau aos pesquìsadores, peta
prìmeìra vez, ufia fante constante e recaffegável de etetrictdade 

""taìo". 
o 

"páiuìnoíuncionava baseada na en!ão rccém-descabetta pnncíp1o da induçãô èletrostétic;,



subsíituindo o atìta dìrctanente apli.acla, que se empregavâ pata prcduìr elelicidade
nos engenhos anleriorcs. Cansislia nun disco de Íesina, au algum outro maÍetìal nãa.
condular, cam um yalo de nelal abaixa e autrc acìma; o praÍo de cina lìnha um cabo
isalante pat neia do qual padia seÍ seguíado e retiada.. Descrcvenda o eletrófoÍo em
uma êadê a PriesÍley, en 1/75, Vofta escreveu: 'Apresenla a você um carya que,

eletrifÌcado apenas uma vez, du?nte pauco lenpo, e nãa muilo íntensamenle, nunca
nais perde sua êlelricidade, e abstìnâdanente nantén sua fôtçe, hesno se tot tocada
,€pefdás vezes." (PÍoÌeto Ënsino de Físicê - EletricÌdade 2, MEC/FÊNA|\4EIPRÉI/EN
lF-USP,1979, p 23)

Nesse aparelho a f'.rnçEo do prato Ínelállco lnf€rior era, supostâÍÌìênie, a dê
âjudâr a reier as cargâs negstivas no disco de rêsina. (Vìdal, J E!:ila:llPsdg Edrtoriat
Slella, Buenos Aires, 1953, p 176).

O peso e a força da gravidade

Estê é o título dê umâ nota dê aLrlo.b do proÍ. Juan Américo conzátez.
publlcada no ú|1Ìmo Boletim da Sociedade Mêxicâna de FÍsicar, na qua ele píopóe duas
deíinições dìferenies pa.a pêso e convlda a comunidade a man Íes1ar seu ponto dê vìs1ã sobre
essas definiçóes. Unra iradução rnais ou menos livre das dellniçóes é a seguintef) l

Deíinicão A {dê'rnrç:o Ì-adrcorè, õêso de ur objeÌo é s1ó.ro de ro.çã q.èvraconéi od
ÍerÉ sobrê ial objeto Dêssê ponlo dê visla as leltuÍas dos dinamômetÍos coÍrêspondeÍì a
peso aparcnte. Têria dê sê cofflgn o vâÌor do peso aparente tornando em conta ê rotaçáo
teÍÍeske e o enìpuxo do ar par: obteÍ o valor do peso yerdôde,ro. Além disso, o ienômeno dâ
imponderabilidade quê sê dá em pessoas e objêios em quêda iv.e, como é observado denrÍo
de uma nave espacìalerÍ órbila, coÍíespondê a urnê impondêrabitidadê apenas apâíêntê

.DqiiquãqB (dêÍlnição operaclonêl). Pêso é o módulo da íorça que o objeto (ou a pêssoa)

exeÍce sobre seu apoio. A leitura de urn dinamômêIrc no qual é suspenso um obleto é o peso

do objeto. Dêsse ponÌo de vlsia peso já nãô é mais sìnônimo dê íorçá gÍâvitacionâl e â queda

livrê coíesponde as estado de impondeÍêbilidade'.

"Ern poucas oa avías, aquìlo quê segundo a dêíinição A coÍesponde êo peso
apalerfe, segundo a dêfinição B é unicâmenle o peso

De acordo com o píoi Gonzálêz, 'ênquanio não hajâ consenso totâ êntrê os
proiessoÍês dê fislcâ é convenienle seÍ mLrÌic explícito sobrê o sign!íicado que esramos
airibuìndo ã palavra peso em !m dâdô mômenio". Na verdade, se um esildanÌê âíiÍma que os

0 A sugesião de divúlgar essê nôlã parriu do prof. Roìa.do Axt e loi molivada por umâ conversâ
anieíor com o proÍ. Raikat Ì , do DeFEM/UNiJU , sobre âs dêlniçóes dê peso adoiâdês no BmsiÌe na



obletos e as pessoas dent.ô de uma nave espacì:l nâo lêm peso, eie pod€ êsrâ. pensando
ceío ou eÍrado dependêndo de qual defÌn ção esiejê êdotãndo.

O proí. Fêrnándc Lang da Stlveira, do tnsllÌJrô dê Física dã UFRGS.
rêrireEíè. ê seqJtr s .é opinráo sob ê essás dJês o-Ênr,çõe5

''Definição é semprê arbikária. íêsuttado de uÍìa convençãot d€ta apenas se
exige que seja consistênte livre dê conirêdr€o EntÍêiânio, se não esltvêftnos disposios a
ãceitar lodas âs consequênctas que ela impticâ. teíros Gzóes pãrâ êbandoná-ê subsÌituindo

O pÍof. Go.zátez ârgunìêniã co.reiãmente quê, de âcordo com a deíinição A,
âs leiiuras dos dinâr.ômeÍos deverão seí coffìgidãs para se chegar ao peso verdâdeira, pt )s
o corpo â sêÍ pesado esiá em urn sjsiema de reÍêfèfcia aceÌerêdo e sofrê a açáo do melo (o
me o prodLrz empuxol. Pela deíin ção B, êquilo qle o dinâmónìeiro mede é o peso e !m corpo
âpên:s sob ê êçao dê íoÍça gÍavitãcional ( por êxemplo. em órbììa êo redor da ïerra) não tem
pesc. Ëntretênto, â deÍinição B rârnberÌì implica que o bêláo de hidrogênio que unìa cfiança
soltou dentro da sãlê e que agoÍa press oÍìa o telo pesa pãra ctma; dern paÍâ um coÍpô
colccado no lnterioÍ dê unì â!ão que descê com a âcêercçéo de 12 ÍÌVs, Adtcionêlment€,
lambem lmplica q!e o peso de uÌÌì coÍpo suspenso em um dinamômerro no inrêrìo, de u.n
automóvel, mude em intensdade e dirêção a cada cuÍvê que o automóvel íaça. ê câda ireada.
a cada solavancc. Se estivêrmos dispostos ê ãceÌlãr todês essas consequências dê deÍiniçéo
B. podemos adolá-la "

(1)GonzáLêZ.J.A.Ê/pesoylêÍuetzadegravedâdBal.SacMexFist1\Zj,pfi7,1997

ffiqffiÍs
A blcck cf wcod cnd o block of iron

on weighìng sccles e.ch vleigh 1 ton.
5trictlV speokina, which hos the
oÍeoler mn<i? -

Àn,*.. ,

The wood hos the qreoler noss. Whv ?
Becous€ the scole .eodi.q ìs weiohÌ t;i?r,j
Ìhe buoyonl force of Ìhe surrouÀdino oir.
ThÉ wood "os o gr€oler votune, disotoc€s
more oir, ond ihereíore hos o oreotir
bìioyoni forcê. To yreld the '
some scole readino iï mL./:i lherefore
hove o great€r moss Ìhdn ïhe i!"on



17. Du.anle um cclo iermodinâhicd, uúá 6áquidâ
lémre i4lizã o trâbalho W, que é iquât €
Q, Q? onde Or éo caìorenrãido de um. ionte
quente. e O, é o, e!ór desÉrreSâdo no
ambienle. O rendimenlo desse máquina lermlca

(B) {O, " a' / A?
(c)a,/ (a, - a,

13- Um8 pãrticulá, cóm cãÍga €ánca 9, en@núa,sê
a uúa dislãncia dde olnrá pâÍlículâ,.06 caEa
,3q Chamãndo de Fr ó módúrô & Íoíçâ elél 6a
que a sequndâ @rqa exeÍ@ sobe â pnóèÍa e
de F, o aódulo dê íorça eléÌnca que a pnmenâ
caroâ exerce sóbre â sécundã, lodemos aíimã.

(A) Fi = 3F, e ãstorçãs são elrâlivas
(B) Fr = 3F, e ss Ío.ças são Epulsvãs.
(c) Fr = F, e es rorças são ãlrêlivês
(D)Fl = Fze as Íorçás são Íepursivâs
(Ê) F1= Fì13 e âs íorçâs são alrálivâs

19, Ìrès esfer.s meIáli€s idêntiôãs dânlld.s sobrê
slpÕrles isolantes encontám-se iniciãlmênle
aíâstâdãs ufrãs das o!Íãs coníorme indicâ ã
riqu€ {ã) Duâs das êsíêÍás estão eleirlcâaenìe
cârcgâdâs, uma com I x 1O-" C e s outra com
l5 x 106 C enqúênlo 3 ÌerceiÉ ëslá descâF
Íegadã As tÍès eslerás sâo então @loèdãs en
contâto de modÒ que 5e ìoq
coitome indic. â riqura (b).

ÊH
.o-
(--L J 'o'o'o'o 

n"' **''..'
Assinale â âltemaliva que íornece os vãlores
cor€los das ërg€s êléhcãs que âs êsferâs
apÍesenlâm apóslerem sìdo posrâs em conìâlô:

(A)0c.0c.0c
(B)9x106 c. 15x106 c. oc
(c) 12 r 10'6 c. 12 x 1o-t c oc
(D)8xlO6C, sxr0{ C. 8x106 C
(E)2x105 c, 2x1o{ c. 2x105 c

À

?
)

20. Ouando uma difeÍençâ de poreociêt é aplicada
âos enremos dê um tio melálico de íormâ
cilindn€, uma coftnte èÌéld€ i Dercore esse
rio a mesmâ difereôF de porenciâÌ é oplicâdâ
êos ênremos de oulo íìo, dô mesmo dal€nal
com o mesmo comorimenlo fras com o dobÍo dó
diámeitu. Supôndo os dois Íos à mesmâ
lempeEluG, quãl seÉ â .o enl€ eiét.ìca .o

(B)2t
lc) i 12

(D)4 
'(E) i t4

21. cônsidê.ê o circuito elétr'co rèpresentado na

Sèlêcionê a altê.nativa que preênche
coretamenl€ as lacunas na aÍirmativã *guiíle

com á châve c àbeíã, â coÍ€nte êlétíi@ que
pãssa pela Íêsisréfcia de 20o é de
com a cháve C fecìâdá, á corÉntê elél.ica que
pãssa pêa resistênciã de 20!) é de

(E) 200 mA 150e4

22, o óluio dè um chuveno ètétrico iídiÉ 4500 w e
127 V lsso silfiticá qle ligado a üma red€
elêtí\.a de 127 V ô chúvêkÕ c.nsômê

(A) 4500 ioules oor sequndo.

(A) 4500 joures Por hora.

(C) 571500 joules porsegundo.

(D) 4s00 czlonas lorseqlndo.
(E) 4500 cêronâs por lì0râ

20!)



23. A íisuía (ã) repíesentá ufrâ metâde magnelizsda
de umã âmma de baíbeâí, com os pólos no.le e
sulindicados.esp3clivamenle p€lâs leÌes N e s
Pnmercmeole estã me1âde de lâmina édivdi.râ
em bês pêdãços, c.mo indica a ÍjouÉ (b) A
seguir os pedaços 1 è 3 sãô colôcâdos lado â
rádo comoi.diÈ a Ís!.a {c).

(à)

"ã"

lnsÍutão:o enunciado ebaixó .efêre-sê às questões
de números 24e 251

Um segnienlo .e1ilíneo de lìo coÀlu2 umâ
.onente êèlica r" em ümâ.earão onde erste
!m càmpo màonetrco untro;e È Dè"do d
este @mpo mágnérico o fio ucâ sob o êteito de
Jn. roÍçr de módúlo F curà !treçãÕ e
pe pend cuéÍ 3o lio € à d Íeçãode B

24, se dlplicamôs as intensidedes do campo
frêgné1ico ê da 6rEnle elétíica manlendô
ifâlÌerados todos os denâis fa1ôres, a força
exêrúda sobÍê o fÌo p.ssâÍá â lermóduo

(b) T";'tr
i;"

Nêslás candições, podemos aíúúâr que .s
pèdàçós I e3 se .......... .., pors Pêssinala
!n pôìo ... .. .... .. e Q !n pólo .. . ...... -

a altènalivê que prêenche correlãmenìe âs
iacunas nã êÍìÍmallva ãcimê é:

(c)repell.ão- ôoÍ1ê-sul
(D)Epeli.ão - sul- noÍ1e

25. O efeito ão quâl se.efere o enuncisdo coníiluio
pfìncipio de íuncionamenlo de

iÁ) motores eléÌÍìcos.
(E) aqLecêdores elétncôs

26. Nlm transÍomâdôr a Bzão ênt.e o número d€
espiras ío pÍifrárlo {N1) e{ númerc de espúâs
no sê.úndáÍio (N, é N1/N2 = 10 Apticando-se
u4ìa dlfêEnça de potenciâr 8[e.nâda v1 ôo
priúáÍio. a difeÍênça de potenciál induzida no
secu.dáno é v2. supondô tBlaFse dê un
i.ansíormador ideal, quêi é a Íelação eni.e v, e

27. Dois coípos de massâs difeÈn1es cadâ um
péso ã lma molã distintâ execurâm
movimenlos hâmônicos simpl€s dê nesíìê
fÉqúênôi: elên a mêsma energia m€cánÉ

(A) o co.po de mênor nã$ã oscila com menor

(B) o corpo de menor massâ oscirê com m.ror

(C) os coÍpososciìâm 6m ampiludes iA!âis

(D) o côrpo de menú massa oscllâ com menor

(E) o coÍpô dÊ meno. m:ssa oscila com úaior

28. Considere ás atnmações abaixo

l- O soú se propasa no êÍ com uma
velocidêde de aproKnadaqeote 340 m/s

ll- As velocidâdes de propãgâçêo do som no ar
e no vácuo sãoaproximadamenie iquais

ìll- O ecô é devido à reirèxão do som

Quais de as sâo côretás?

(E) r, ire



2s. CÕ.sideÍe ãs aÍrôações abãxo:

I' As ondas Lunifosás são
osciL4çóes dê um campo

ll- As ôndãs sonoras preciefr
male.ial psE se propaqaÍ.

ll- rG ondâs etetromagnéticãs não p.ecism de
um meio máenâl parãse propaga.

Au.is delâs são coneras,

(E) I lrêrrr

30. Uh €io de tuz. prcvenente da esquêída rncde
sob'ê umà ámrns de vidro de fà@s pãrstetàs

ãnauto de rn.ldõn.r. i n,
nrêrÍàÉ âÊv dm Depo6de atÍãvessáÍz iãmrna

ere €mêrQe do vdro com ãnouto i, o tÉreto do

'aio 
um nosó eea repÍesentado ná fiqú;, ondè

Ír desqnã o ànsuto dê Er€Go no vrd@ eir.o
angubde incidénciá na inteÍíace vidro a.

Nêssa situação pode,se áÍmarque

(3)iì'à

(Dliì=t

3í. A íigurà representa umâ teííe esfénca deroadà
dê distâncrã íokt Í Um óbjeto Eaté @ro*;o ã
esqLerdã da lentê numa posição tat aue suê
imagem Íea se Íomâ. drÈÍa dâ mesmâ

l1- -]-----

21 t2Í

PaB qúe o tãmanÌìo dessã rmâsën sêt3 iauai ao
tèmânho do obj€Lo ese deve sercotocãdà

{B) eú c.

32. Sêlecione a àleÍnalrva que pÍeên.he
coÍelamente 3s 1àcúnss do seournÌe leía

Umâ pessoà ve ntudámente uh oht€to quando à
iflàgem desse obreto se fo.mâ 5obrê a Fl,nâ
Em pessoas míop6. a imaoem se roma â tÍenrê
da rerinã. Èm pessoãs hrpeÍmêkopes, os Éos
luminosos são 

'nteÍceDlâdos Delà relrnà ánrp< dF
ÍoímâÍem â rmagêm (d,z-s€ enlào oue ã
maAem * lorma alrssd. Flrn:r

Pêssoas míopes devem usar ócutos con teôrese pessoâs liipeméhopes
dêven lsêr ócllos 6m lêntês

(A) conveQentes - biconvexas
(B) convergentès dive.sentes
(C) plano-hnveÌás - dìveQénles
(D) diveQenles. biónca!ãs
(E)diveQentes conve.gentes



33. Cois dere 3s .Ímações âbairo

l- A distânciâ Íoel Cê lma lenle dêpende dô
m€io qúe ã ênvolve

I- A luz co.lorná obsláculos .om dimènsões
semelhânlês ão seu compimenlo de ondã.
invadindo â reqlêode sombrã qeomélricâ

lll' Luz êmitdâ p0Í ufia tonle luminosã peÍcore
o lnteÍlorde fibEs óties propâgándo-se de
uma exrremidade à ôuìrã

Os Íenôó€nôs óÌicós meÌhÕÍ exemptúicados
peâs afimacões Ì. lLe lll sãÕ resDecìivamentè.

la) ÍêÍâÇão, difÍação e reílexâo tol:l
(B) .eÍação, inrèrrêrêncìa e polarzação.

(c) esp3lhâmenlo, dirÍação e rerìexãoìoìâ1.

(D) espalhamenlo, lnleiÍerênèia e reflexão tô1ai

(E) dlspeEáo. dirÌâçãô e poladzação

34- O diaqÍama abairo .ep.esentâ âlquns niveis de
eneroia do áiomo de nrdÍoqêniô

ala é a eneÍqiê dô fó1on emiìrdo quando o
átoúo sofÍe úma rranslção do pdmeúô êsladô
exciado para o eíado fundáÍnenìal?

(B) 5oev
(c) 10,2 eV

(D) 12.0 eV

3s. o álcance de particllas ú de 4 MeV no aÍ é

2,4 cm (lÌe 4sí@ do ar: 1,2s x 1O_r g/cm1
adnúindo,se qu€ o âl€nce seja inve6âment€
proporcionál à massa especiÍi€ do ôeo. o
ãLcãn.ê dàs paÍli.uãs n de 4 MêV na água
(màssê èlpecrfrada aquà 1,00 o/im') e

(B) 3 cm

VESTIAULAR

Cnbânto (2" pxrleJl

17-A 22-L 21-E 32-E
18-c 23-D 28-C 13,A
19-D 24-B 29-E 34-C
20 - D 25,_A 30,4 t5 - E
2l -c 26-B 3ì,8

AgÌâdeceíos à COPERSE -LÌFRGS pór
ter ceiido ptra prblicação as pÍovas dô CV/g?.

PROCIÊNCtAS/1997 ieve gÍende procura

O núrnero de parllclpântes do
PÍociènciâs ioi maior este ano do que enr
1996 Em nosso depâr1âÍnenÌo e no DêFE]\,| da
UNUUI por êxemplo, há 32 pãrÌcipantes
efeiivos enì cada 1unìa contra 2? do ãnÕ

A conlinuidade dêsse prcgÍãmâ, quê
indscutivemente ê um slcêsso, vê,sê êgora
ãmeaçâdê cÕm a deôsão dá cÁPEs de não
pêÍínitiÍ quê um mesmo píoÍêssor pãdicipe
mals dê Lrma vez do programa Espêrêmos que
essa siluação se esclâr€ça até o próximo
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