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Lista de exercícios 2 (Aulas 13 a 24)

*** Formulário ***

Q = n.e F = q.E ddp = R.i

P = ddp.i e = 1,6.10-19C K = 9.109 Nm2/C2

P = ΔE/Δt F = K.q.Q/d2 E = K.Q/d2

U = K.Q/d i = Q/Δt U = R.i

*** Aulas 13 e 14 (Associação de resistores) ***

01. (UNESP 2009)   Os  valores  nominais  de  uma 
lâmpada  incandescente,  usada  em  uma  lanterna, 
são:  6,0 V;  20 mA.  Isso significa que a resistência 
elétrica do seu filamento é de
(A)  150  Ω,  sempre,  com  a  lâmpada  acesa  ou 
apagada.
(B)  300  Ω,  sempre,  com  a  lâmpada  acesa  ou 
apagada.
(C) 300 Ω  com a lâmpada acesa e tem um valor bem 
maior quando apagada.
(D) 300 Ω  com a lâmpada acesa e tem um valor bem 
menor quando apagada.
(E) 600 Ω  com a lâmpada acesa e tem um valor bem 
maior quando apagada.

02. (Direito.C.L. 96) As dez lâmpadas de uma árvore 
de  natal  são  ligadas  em  série.  Numerando  estas 
lâmpadas de 1 a 10 e supondo que a nona lâmpada 
queime:
a) todas apagam. 
b) ficam acesas apenas as lâmpadas de 1 a 8. 
c) somente a nona lâmpada apaga. 
d) fica acesa somente a décima lâmpada 
e) todas queimam. 

03. (PUC RS 98) O circuito  abaixo  representa  um 
gerador de resistência interna desprezível,  de força 
eletromotriz  30V,  duas  lâmpadas  L  iguais  e  um 
interruptor aberto.

Quando o interruptor é fechado, pode-se afirmar que 
o valor 
a) da corrente que passa pelo gerador não se altera. 
b) da corrente que passa pelo gerador dobra. 
c)  da corrente  que  passa  pelo  gerador  reduz-se  à 
metade. 
d) da tensão aplicada em cada lâmpada passa a ser 
de 15V. 
e) da tensão aplicada em cada lâmpada passa a ser 
de 60V. 

04.  Uma  estudante  quer  utilizar  uma  lâmpada 
(dessas  de  lanterna  de  pilhas)  e  dispõe  de  uma 
bateria de 12 V. A especificação da lâmpada indica 
que a tensão de operação é 4,5 V e a  corrente que 
deve passar por ela é de 0,5 A. Para que a lâmpada 
possa  ser  ligada  à  bateria  de  12  V,  será  preciso 
colocar  uma  resistência  elétrica,  em  série,  de 
aproximadamente

a. 0,5 Ω b. 4,5 Ω c. 9,0 Ω
d. 12 Ω e. 15 Ω

05. (PUC-RJ) Considere duas situações. Na situação 
A,  uma  lâmpada  é  conectada  a  uma  bateria,  que 
fornece uma ddp constante, e, na situação B, duas 
lâmpadas iguais são conectadas em série à mesma 
bateria.  Comparando-se  as  duas  situações,  na 
situação B, a bateria provê:

a) a mesma luminosidade.
b) maior intensidade de corrente.
c) menor intensidade de corrente.
d) maior luminosidade.
e) menor tensão. 

06. (FCM-MG) Três lâmpadas idênticas L1, L2 e L3 
estão ligadas num circuito esquematizado na figura 
abaixo.  Nos  terminais  M  e  N,  aplica-se  uma  ddp 
constante.

Se a lâmpada L3 for desligada, as lâmpadas L1 e L2: 
a) ficam com mais brilho.
b) ficam com menos brilho.
c) ficam com o mesmo brilho.
d) apagam-se. 



*** Aulas 15 a 18 (Circuitos elétricos) ***

07. (PUC  MG  98)  A,  B,  C  e  D  são  quatro 
amperímetros  (medidores  de  corrente  elétrica)  que 
estão  ligados  no  circuito  da  figura  a  seguir,  que 
contém três resistores IGUAIS:

Qual  das  opções  abaixo  representa  um  conjunto 
coerente para as leituras dos amperímetros A, B, C e 
D, nessa ordem?
a) 50, 100, 100, 100 
b) 50, 25, 25, 50 
c) 50, 50, 50, 50 
d) 50, 100, 100, 50 
e) 50, 25, 25, 25 

08. No circuito elétrico em série ilustrado na figura, o 
voltímetro ideal indica 24V. 

Determine:
a) o valor da resistência equivalente (total) do circuito.
b) o valor da corrente elétrica em cada resistor.
c)  o  valor  da  corrente  estabelecida  na  resistência 
equivalente (total).
d) a tensão (ddp) entre os terminais dos resistores.
e) a tensão da fonte que alimenta o circuito.

09. Para a associação da figura, calcule:

a) a resistência equivalente.
b) a corrente elétrica em cada resistor.
c) a tensão elétrica sobre cada resistor.

10. (ITA-SP)  Duas  lâmpadas  incandescentes,  cuja 
tensão nominal é de 110V, sendo uma de 20W e a 
outra de 100W, são ligadas em série em uma fonte 
de 220V. Conclui-se que: 
a) as duas lâmpadas acenderão com brilho normal.
b) a lâmpada de 20W apresentará um brilho acima do 
normal e logo queimar-se-á.
c) a  lâmpada  de  100W  fornecerá  um  brilho  mais 
intenso do que a de 20W.
d) a lâmpada de 100W apresentará um brilho acima 
do normal e logo queimar-se-á.
e) nenhuma das lâmpadas acenderá. 

*** Aulas 19 e 20 (Potência e Energia elétrica) ***

11. (Fatec-SP)  Quando  se  submete  o  sistema 
representado  na  figura,  há  uma  diferença  de 
potencial elétrico de 14V entre os pontos A e B. O 
resistor que dissipa maior potência é o de:

a) 1 .    b) 2 .    c) 4 .   d) 3 .     e) 6 . 

12. (USP/Pasusp 2009) Com os recursos energéticos 
disponíveis,  é possível atender a um maior número 
de  residências,  se  os  moradores  economizarem 
energia elétrica. A tabela abaixo apresenta elementos 
para a composição de uma cesta básica energética 
necessária para um domicílio habitado por 5 pessoas.

Dentre  as  alternativas  abaixo,  adotando-se  os 
parâmetros utilizados na tabela, seria mais eficiente, 
para economizar energia,
a) reduzir o tempo de utilização do chuveiro em 30%.
b) substituir as 5 lâmpadas por outras de 20 W.
c) reduzir o tempo de utilização do ferro elétrico em 
50%.
d) lavar roupas manualmente.
e) reduzir o tempo de utilização do televisor em 70%.



13. (UNESP 2010)  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  20ºC, 
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·ºC), 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.
Obs.:  Lembre-se que para calcular a quantidade de 
calor  necessária  para  elevar  a  temperatura  de 
alguma substância é de Q = m.c.ΔT, e que a água 
entra em ebulição a 100ºC.

14. (UFPE)  Um  chuveiro  elétrico  funciona  a  uma 
potência  de  3600W.  Qual  o  consumo  mensal  de 
energia em kWh, se ele é usado durante 15 minutos 
diariamente? Considere o mês com 30 dias. 
a) 27. b) 25. c) 23. d) 21. e) 19. 

15. Um chuveiro elétrico, ligado em média uma hora 
por  dia,  gastaria  R$  18,00  de  energia  elétrica  por 
mês, se a tarifa cobrada fosse R$ 0,20 por quilowatt-
hora. Então, a potência desse aparelho elétrico é: 
a) 90W. b) 360W. c) 2700W.
d) 3000W. e) 10800W. 

*** Aulas 22 a 24 (Magnetismo) ***

16.  Quando um ímã permanente em forma de barra 
é partido ao meio, observa-se que:
a) as extremidades de uma das metades são pólos 
norte e as extremidades da outra metade são pólos 
sul.
b) as propriedades magnéticas desaparecem. 
c) em cada uma das metades temos polo norte e polo 
sul. 
d) numa metade, temos uma extremidade com polo 
norte  e  a  outra  extremidade  sem polo  e,  na  outra 
metade,  temos uma extremidade com polo  sul  e a 
outra extremidade sem polo. 
e)  o número e o tipo dos pólos,  em cada metade, 
dependerá do material de que é feito o ímã. 

17. (UFRS 2000)  Analise  cada  uma das  seguintes 
afirmações,  sobre  gravitação,  eletricidade  e 
magnetismo, e indique se é verdadeira  (V) ou falsa 
(F).

1.  Sabe-se que existem dois  tipos de carga 
elétrica e dois tipos de polos magnéticos, mas não se 
conhece  a  existência  de  dois  tipos  de  massa 
gravitacional.

2. Um ímã pode ser magnetizado pelo atrito 
com um pano, como se faz para eletrizar um corpo. 

3.  Um  ímã  permanente  pode  ser 

"descarregado"  de  seu  magnetismo  por  um  leve 
toque  com a  mão,  assim como se  descarrega  um 
corpo eletrizado de sua carga elétrica.

Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a  seqüência 
correta de indicações, de cima para baixo.
a) V – V – V b) V – V – F 
c) V – F – F d) F – F – V e) F – F – F 

18. Um objeto de ferro, de pequena espessura e em 
forma de cruz,  está  magnetizado  e  apresenta  dois 
polos Norte (N) e dois polos Sul (S). 

Quando  esse  objeto  é  colocado 
horizontalmente  sobre  uma  mesa 
plana,  as  linhas  que  melhor 
representam,  no plano da mesa,  o 
campo  magnético  por  ele  criado, 
são as indicadas em

19. (FUVEST-SP) Quatro ímãs iguais  em forma de 
barra, com as polaridades indicadas, estão apoiados 
sobre uma mesa horizontal, como na figura, vistos de 
cima. Uma pequena bússola é 
também colocada na mesa, no 
ponto  central  P,  eqüidistante 
dos ímãs,
indicando a direção e o sentido 
do campo magnético dos ímãs 
em P. 

Não levando em conta o efeito 
do  campo magnético  terrestre, 
a  figura  que  melhor  representa  a  orientação  da 
agulha da bússola é:


