
 

 

 
Tarefa mínima – 9º Ano 

 
01. Sabemos que todos materiais impõem uma dificuldade à passagem de corrente, a isso chamamos de 

Resistência Elétrica. 
Descreva quais são os parâmetros que influenciam na resistência de um dado material. 

 
02. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do 

material. A condutividade (σ) caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio 
pode ser determinada conhecendo-se L (comprimento do fio) e A (a área de seção reta). A tabela 
relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. 

 

Material Condutividade (S.m/mm2) 

Alumínio 34,2 

Cobre 61,7 

Ferro 10,2 

Prata 62,5 

Tungstênio 18,8 

 
Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, Determine qual o material do fio que  apresenta menor 
resistência elétrica, Justificando sua resposta 

 
03. Um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 mm2. Sabendo que a 

resistividade da liga de cobre é de 2,1 x 10-2 Ω .mm2/m, determine a resistência para 5 m desse fio. 
 
04. Um fio condutor tem um diâmetro de 1,0 mm, um comprimento de 2,0 m e uma resistência de 50 mΩ. 

Qual é a resistividade do material? 
 
05. A área da seção transversal do trilho de aço de um bonde elétrico é de 56  . Qual é o valor da 

resistência de 10 km deste trilho? A resistividade do aço é 3 ×  Ω.m 
 
06. Um fio de cobre com resistividade 1,69 x  Ωm é enrolado em um suporte cilíndrico, com raio 10 cm, 

com 500 voltas. Sendo o raio do fio 2 mm. Qual é o valor da sua resistência elétrica?  
 
07. Uma companhia distribuidora de eletricidade utiliza em seus postes de transmissão dois tipos de cabos. Os 

dois modelos de cabos são constituídos por fios cilíndricos de alumínio com resistividade igual a  
2,8.  Ω.m.  
Um modelo é constituído por um maço de 7 fios de alumínio enquanto que o outro é constituído por um 
maço de 19 fios.  
Considerando-se que os fios têm comprimentos iguais, determine a relação entre as resistências elétricas 
do cabo mais fino em comparação ao cabo mais grosso. 
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08. Numa tabela de um livro publicado antes de se adotar o SI, encontrou-se o seguinte valor para a 
resistividade do cobre:  ρ = 1,72 ×  μ Ω. cm  
Qual o valor da mesma resistividade, expressa em unidade SI (Ω. m) 

 
09. Um fio condutor, cilíndrico e homogêneo, tem comprimento L e seção reta de diâmetro D. Se ele tivesse 

comprimento duplo e diâmetro duplo, qual seria a sua nova resistência elétrica? 
 
10. Uni fio condutor, cilíndrico e homogêneo, ao passar por uma fieira, é estirado (sem perda de material) até 

ficar com um comprimento duplo, mantendo sua forma cilíndrica e continuando homogêneo. Qual o valor 
da sua nova resistência elétrica? 

 
11. Discuta as 3 formas de explicar o movimento de uma carga elétrica. 
 
12. Quais são os componentes e a função de cada um dos elementos de um circuito elétrico simples. 
 


