
 

 

Tarefa 06 – Professor Yuri 
 

TODAS AS QUESTÕES DE MULTIPLA 

ESCOLHA DEVEM VIR 
ACOMPANHADAS DE JUSTIFICATIVA 

 

01. Numa seção reta de um condutor de eletricidade, 
passam 12 C a cada minuto. Nesse condutor, a 
intensidade da corrente elétrica, em amperes, é 
igual a:  

a) 0,08   b) 0,20  
c) 5,0    d) 7,2  
e) 12  

 

02. Pela seção reta de um fio, passam 5,0.1018 

elétrons a cada 2,0 s. Sabendo-se que a carga 
elétrica elementar vale 1,6.10-19 C, pode-se 
afirmar que a corrente elétrica que percorre o fio 
tem intensidade: 

a) 500 mA  
b) 800 mA  
c) 160 mA  

d) 400 mA  
e) 320 mA  

 

03. A corrente elétrica nos condutores metálicos é 

constituída de:  
a) Elétrons livres no sentido convencional.  

b) Cargas positivas no sentido convencional.  
c) Elétrons livres no sentido oposto ao 

convencional.  

d) Cargas positivas no sentido oposto ao 
convencional.  

e) Íons positivos e negativos fluindo na 
estrutura cristalizada do metal.  

 

04. Uma corrente elétrica de intensidade 16 A 

percorre um condutor metálico. A carga elétrica 
elementar é e = 1,6.10-19 C. O número de 
elétrons que atravessam uma secção transversal 
desse condutor em 1,0 min é de:  

a) 1,0 .  

b) 3,0 .  

c) 6,0 .  

d) 16  

e) 8,0 .  
 

05. Sejam as afirmações referentes a um condutor 
metálico com corrente elétrica de 1A:  
I. Os elétrons deslocam-se com velocidade 

próxima à da luz. 
II. Os elétrons deslocam-se em trajetórias 

irregulares, de forma que sua velocidade 
média é muito menor que a da luz.  

III. Os prótons deslocam-se no sentido da 
corrente e os elétrons em sentido contrário. 

 

É (são) correta(s):  
a) I  
b) I e II  
c) II  

d) II e III  
e) I e III  

06. Uma lâmpada fluorescente contém em seu 
interior um gás que se ioniza após a aplicação de 
alta tensão entre seus terminais. Após a 

ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e 
os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 

1,0.  íons/segundo para o pólo A. Os íons 

positivos se deslocam-se, com a mesma taxa, 

para o pólo B. 
Sabendo-se que a carga de cada íon positivo é 

de 1,6. C, pode-se dizer que a corrente 

elétrica na lâmpada será:  

a) 0,16 A  
b) 0,32 A  
c) 1,0.1018 A  
d) nula  

e) n.d.a. 
 
07. Em uma tomada residencial, foi ligada uma 

extensão de aproximadamente 5 m, dobrando o 
comprimentoda fiação já existente. O que ocorre 
com a resistência elétrica do circuito depois de 

ligada a extensão? 
 
08. Um fio de cobre de resistividade ρ = 1,72×10)* 

Ω ∙ m tem comprimento 100 m e secção 

transversal quadrada de lado LA = 2,00 mm. 
Calcular a resistência desse fio (em Ω). 

 

09. Qual deverá ser o comprimento de um fio de 
alumínio de secção transversal uniforme de 2,00 
mm2 e resistência R = 1,50 Ω? A resistividade do 

alumínio é 2,8x10-8 Ω ∙ m  
 
10. Um condutor tem diâmetro de 1,0 mm, 

comprimento de 5,0 m e é construído de uma 

substância cuja resistividade vale 6,0x10-8 Ω ∙ 
m. Calcular a sua resistência elétrica.  

 

11. Por um condutor de cobre, cuja resistividade vale 
1,62x10-8 Ω ∙ m, passa uma corrente elétrica. O 
condutor tem 10 m de comprimento e área de 

seção 10 mm². Qual é a resistência desse 
condutor?  

 
12. Uma fiação é feita com um fio de resistividade 

igual a 2,92x10-8 Ω ∙ m que possui 292 m de 
comprimento. A área da seção desse fio vale 30 
mm² e a sua resistência é de R ohms. Um 

eletricista contratado trocou o fio por outro de 
resistividade 1,58x10-9 Ω ∙ m e de diâmetro 
igual a 4 mm, a fim de diminuir a resistência 

oferecida à passagem da corrente. Considerando 
a situação descrita, perguntase:  
a) Qual a resistência do fio retirado?  
b) Qual a resistência do novo fio?  

c) Qual das duas fiações dá menos prejuízo?  
d) O eletricista exerce bem a sua profissão?  
e) Qual deveria ser a área do novo fio para que 

a resistência nova tivesse metade do valor 
da resistência antiga? 


