
 

 

Tarefa 20 – Professor Yuri 

 
Obs.: As questões de múltipla escolha devem vir acompanhadas de justificativa 
 
01. Explique o que é um voltímetro, como ele deve ser conectado no circuito e quais suas características para 

ser considerado ideal  
 
02. Explique o que é um Amperímetro, como ele deve ser conectado no circuito e quais suas características 

para ser considerado ideal 
 

03. Explique qual a função de um disjuntor e um fusível dentro de um circuito elétrico, mostrando também a 
diferença entre os dois 

 
04. Uma lâmpada tem as seguintes especificações: 127 V - 100 W. Se esta lâmpada é acesa durante 30 dias, 

24 horas por dia. Determine a energia consumida em Kwh 
 
05. Um chuveiro de 2 400 W, funcionando 4 h por dia durante 30 dias. Determine a energia consumida em 

Kwh. 
 
06. Um chuveiro elétrico de 3,2 KW ligado fica ligado 15min (¼ h) por dia, Determine a energia consumida, em 

Kwh, durante um mês  

 
07. Num escritório são instaladas 10 lâmpadas de 100W, que funcionarão, em média, 5 horas por dia. Ao final 

do mês, à razão de R$ 0,12 por kWh, o valor da conta será: 
a) R$ 28,00  

b) R$ 25,00  
c) R$ 18,00  
d) R$ 8,00  

e) n.d.a. 
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08. (ENEM) O SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA 

O Selo Procel foi instituído por Decreto Presidencial em 8 de dezembro de 1993. 
É um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - 

Procel, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia - MME, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás. 

O Selo Procel tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que 
apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando, assim, 

economia na sua conta de energia elétrica. Também estimula a fabricação e a comercialização de produtos 
mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio ambiente. 

 
 

De acordo com o Procel, o aparelho eletrodoméstico que possui o maior custo mensal é: 
a) Máquina de lavar. 
b) Ferro elétrico. 
c) Geladeira duas portas. 
d) Micro-ondas. 
e) Chuveiro elétrico. 

 
09. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse 

consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela a seguir fossem utilizados 
diariamente da mesma forma. 
Tabela: A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. 

 

Aparelho Potência 
Tempo de uso 
diário (horas) 

Ar condicionado 1,5 8 

Chuveiro elétrico 3,3 1/3 

Freezer 0,2 10 

Geladeira 0,35 10 

Lâmpadas 0,1 6 
 

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1kWh é R$ 0,40, o consumo de energia elétrica mensal 

dessa casa, é de aproximadamente  
a) R$ 135.     
b) R$ 165.     
c) R$ 190.     
d) R$ 210.     
e) R$ 230.   


