
  

01- 5,0 µC de carga atravessam a secção reta de um fio 
metálico, num intervalo de tempo igual a 2,0 milisse-
gundos. A corrente elétrica que atravessa a secção é 
de: 

a) 1,0 mA b) 1,5 mA c) 2,0 mA  d) 
2,5 mA e) 3,0 mA       Gab: D 

02 - Num livro de eletricidade você encontra as três 
infor-mações seguintes: a primeira afirma que isolantes são corpos que não 
permitem a passagem da corrente elétrica; a segunda afirma que o ar é isolante e a terceira afirma que, em 
média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10.000 ampères que 
atravessa o ar e desloca, da nuvem à Terra, cerca de 20 coulombs. Pode-se concluir que essas três informações 
são: 

a) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 s. 
b) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s. 
c) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 s. 
d) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s. 
e) conflitantes, e que não é possível avaliar o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica. 

Gab: C 

03 - (UFPA)    

O acelerador de partículas LHC, o Grande Colisor de Hadrons (Large Hadron Collider), recebeu da imprensa 
vários adjetivos superlativos: “a maior máquina do mundo”, “o maior experimento já feito”, “o big-bang 
recriado em laboratório”, para citar alguns. Quando o LHC estiver funcionando a plena capacidade, um feixe de 
prótons, percorrendo o perímetro do anel circular do acelerador, irá conter 1014 prótons, efetuando 104 voltas 
por segundo, no anel. Considerando que os prótons preenchem o anel uniformemente, identifique a alternativa 
que indica corretamente a corrente elétrica que circula pelo anel. 

Dado: carga elétrica do próton 1,6 x 10–19 C 

a) 0,16 A 

b) 1,6 x 10–15 A 

c) 1,6 x 10–29 A 

d) 1,6 x 10–9 A 

e) 1,6 x 10–23 A 

Gab: A 

04 - (UECE)    

Uma bateria de 12 V de tensão e 60 A.h de carga alimenta um sistema de som, fornecendo a esse sistema uma 
potência de 60 W. Considere que a bateria, no início, está plenamente carregada e alimentará apenas o sistema 
de som, de maneira que a tensão da bateria permanecerá 12 V até consumir os 60 A.h de carga. O tempo 
Máximo de funcionamento ininterrupto do sistema de som em horas é: 

a) 08 

b) 10 

c) 12 

d) 14 

Gab: C 



05 - (UEPG PR)    

Considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico E , conectando suas extremidades aos 
polos de uma bateria. Os elétrons livres do fio metálico estarão sujeitos à ação da força elétrica devida ao campo 
e assim serão postos em movimento, dando origem a uma corrente elétrica através do fio condutor. Sobre este 
fenômeno, assinale o que for correto. 

01. Ao longo do fio metálico a intensidade da corrente elétrica pode variar. 

02. O sentido convencional da corrente elétrica através do fio é no sentido do ponto de maior potencial para o 
ponto de menor potencial. 

04. Ao passar através do fio, parte da energia da corrente elétrica é dissipada em outras formas de energia. 

08. O movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário ao do campo elétrico. 

16. Se o sentido do campo elétrico estabelecido no fio metálico for invertido periodicamente, a corrente elétrica 
também sofrerá inversões periódicas. 

Gab: 30 

06 - Comercialmente, os resistores têm seus valores de resistência identificados a 
partir de um código de três cores, impressas sob a forma de anéis no próprio corpo do 
resistor. As cores utilizadas nos anéis A, B e C correspondem  aos números indicados na 
seguinte tabela. 

Nessa convenção, A e B são, respectivamente, os algarismos da dezena e da 
unidade e C é a potência de 10 do valor da resistência em ohms. Considere 1 cal 4,2 J. A 

resistência do aparelho usado por uma bailarina para ferver a 
água para o café deve ser substituída.Tal resistência, ao ser 
atravessada por uma corrente de 1,0 A dissipa uma potência 
de 600 W. Calcule o valor da resistência e indique a seqüência 
de cores CBA que um resistor comercial, com esse valor de 
resistência, deve apresentar.                                           Gab: 600 ohms, Marrom-Preto-Azul 

07 - (UPE)    

Uma corrente de 0,3 A que atravessa o peito pode produzir fibrilação (contrações excessivamente rápidas das 
fibrilas musculares) no coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos 
possivelmente fatais. Considerando que a corrente dure 2,0 min, o número de elétrons que atravessam o peito 
do ser humano vale: (Dado: carga do elétron = 1,610–19 C). 

a) 5,35  102 

b) 1,62  10–19 

c) 4,12  1018 

d) 2,45  1018    Gab: E 

e) 2,25  1020 

 

08 - Analisando o circuito a seguir, os valores da intensidade de corrente 
elétrica e diferença de potencial nos terminais do resistor de 18 ohms valem 
respectivamente: 

a)  3 A; 36 V  b)  7,2 A; 129,6 V c)  3 A; 54 V 

d)  2 A; 36 V e)  2 A; 54 V  Gab: D 



09 - (PUC RJ)    

No circuito apresentado na figura, onde o amperímetro A mede uma corrente I = 1,0 A, R1 = 4,0 , R2 = 0,5 
e R3 = 1,0 , a diferença de potencial aplicada pela bateria em Volts é: 

a) 9. 

b) 10. 

c) 11. 

d) 12. 

e) 13. 

Gab: E 

10 - (UEFS BA)    

A figura representa uma associação de resistor ôhmico. 
Desprezando-se a resistência elétrica dos fios de ligação, a 
intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito é igual, 
em A, a 

a) 5,0  

b) 3,0  

c) 2,0 

d) 1,0 

e) 0,5 

 Gab: B

11 - (ACAFE SC)    

Na associação de resistores (figura abaixo), R1 = 8 , R2 = 12  e R3 = 1,2 , onde V = 24 V. 

Considerando o enunciado e a figura, assinale a alternativa correta. 

a) A intensidade de corrente no resistor R3 
é de 6 A. 

b) A voltagem no resistor R2 
é 16 V. 

c) A intensidade de corrente no resistor R1 
é 2,4 A. 

d) O resistor equivalente da associação vale 5  (ohms).  Gab: C 

12 - Em meados da primeira metade do século XIX, Georg Simon Ohm formulou uma lei que relaciona três grandezas 
importantes no estudo da eletricidade: tensão (V), intensidade de corrente (i) e resistência elétrica (R). Baseado 
nessa lei, a fim de verificar se um determi-nado resistor era ôhmico, um estudante reproduziu a experiência de 
Ohm, obtendo o seguinte gráfico: 

 

a) Informe se o resistor utilizado na experiência do estudante é ôhmico e, em caso afirmativo, calcule o valor 
de sua resistência. 



b) Considere esse resistor submetido a uma tensão de 9,0 volts, durante um intervalo de tempo de 5,0 
minutos, e determine, em joule, a energia dissipada. 

c) Repetindo a experiência com diversos resistores, o estudante encontrou um conjunto de três resistores 
ôhmicos idênticos e os associou de duas maneiras distintas, conforme representado na figura I. O estudante, 
então, imergiu cada associação em iguais quantidades de água e submeteu seus terminais (X e Y) a uma 
mesma diferença de potencial, mantendo-a constante. Identifique, nesse caso, a associação capaz de 
aquecer, mais rapidamente, a água. Justifique sua resposta 

Gab:  

a) Ôhmico; 3 Ω b) 8.100 J c) Para aquecer mais rapidamente a água deve pegar a associação que 
fornece maior potência. Como a tensão não se altera, terá maior potência a associação com menor resistência 
equivalente. Portanto, deve-se utilizar a associação 1. 

13 - Dispõe-se dos seguintes elementos: dois resistores idênticos, uma fonte de 
tensão e um amperímetro ideais, uma lâmpada e fios de ligação. Pretende-
se montar um circuito em que a lâmpada funcione de acordo com as suas 
especificações e o amperímetro acuse a corrente que passa por ela. 

a) Desenhe o circuito, incluindo os elementos necessários. 
b) Que corrente o amperímetro indicará? 

Gab: i = 0,25A 

14 - Uma pilha nova fornece uma diferença de potencial (ddp) U = 9,0 V. Considere que a pilha nova esteja for-
necendo ddp para o circuito a seguir, onde R1= 100 Ω, R2= 300 Ω, R3= 600 Ω. 

a) Qual a corrente que passa por R3? Dê a resposta em unidades de 
mA. 

b) Qual a potência dissipada em R2? 
c) Que resistor se aquece mais? Justifique. 

Gab: a) 15 mA b) 0,27 W c) Na associação em paralelo, como a tensão e a 
mesma para todos os resistores, terá maior potência aquele que tiver menor resistência. Portanto será R1. 

15 - (UNESP)    

Um estudante de física construiu um aquecedor elétrico utilizando um resistor. Quando ligado a uma 
tomada cuja tensão era de 110 V, o aquecedor era capaz de fazer com que 1 litro de água, inicialmente a uma 
temperatura de 20 °C, atingisse seu ponto de ebulição em 1 minuto. Considere que 80% da energia elétrica era 
dissipada na forma de calor pelo resistor equivalente do aquecedor, que o calor específico da água é 1 cal/(g  
°C), que a densidade da água vale 1 g/cm3 e que 1 caloria é igual a 4 joules. Determine o valor da resistência 
elétrica, em ohms, do resistor utilizado.  Gab: R ≈ 1,9Ω 

 

 

"Saber muito não lhe torna inteligente. A inteligência se 
traduz na forma que você recolhe, julga, maneja e, 

sobretudo, onde e como aplica esta informação." (Carl 
Sagan) 
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