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ASSUNTO:  7º ANO – FÍSICA – GABRIEL 

 
Lista 02 

 
01. A enguia elétrica ou poraquê, peixe de água doce da região amazônica chega a ter 2,5 m de 

comprimento e 25 cm de diâmetro. 
 

 
 

Na cauda, que ocupa cerca de quatro quintos do seu comprimento, está situada a sua fonte de 
tensão - as eletroplacas. Dependendo do tamanho e da vitalidade do animal, essas eletroplacas podem 
gerar uma tensão de 600V e uma corrente de 2,0A, em pulsos que duram cerca de até 3,0 segundo, 
descarga suficiente para atordoar uma pessoa ou matar pequenos animais. 

 

(Adaptado de Alberto Gaspar. "Física". v.3. São Paulo: Ática, 2000, p. 135) 
 

Numa descarga elétrica da enguia sobre um animal, a quantidade de carga elétrica que percorre o 
corpo do animal, durante a descarga elétrica, pode ser estimada em: 

 
02. Uma bateria pouco carregada pode liberar 1200 C de carga. Uma lâmpada que necessita de 

 

 
 
2,0A para ficar acessa normalmente, ao ser ligada a essa bateria, funcionará por: 
a) 1  minuto   
b) 2 minutos 
c) 5 minutos 
d) 10 minutos 
e) 12 minutos 

 
03. Um aparelho eletrônico necessita de uma corrente elétrica de 3 A para funcionar normalmente, e 

permaneceu ligado por meia hora. Calcule a quantidade de carga que ele recebeu nesse tempo. 
 
04. Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de, 

aproximadamente, 600 000 coulombs. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, 
podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 
000 A. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 000 A 
e com duração de 0,5 s? 
a) 1/2       
b) 1/3       
c) 1/4    
d) 1/10 
e) 1/20 
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05. Um chuveiro recebeu 1500 C de carga nos primeiros 50 segundos que ficou ligado. Calcule a corrente 
elétrica que passa pelo chuveiro. 

 
06. Considere os seguintes dispositivos elétricos comuns em nosso cotidiano: uma bateria de automóvel, 

uma lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente. 
 

 
 

Nesta sequência, a corrente elétrica no interior de cada aparelho é constituída, exclusivamente, por 
movimento de: 
a) íons; elétrons; elétrons e íons 
b) elétrons e íons; íons; elétrons 
c) elétrons e íons; elétrons e íons; elétrons e íons 
d) elétrons; elétrons; elétrons 
e) íons; elétrons e íons; íons 

 
07. O gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica i em um fio condutor, em função do 

tempo transcorrido t. 
 

 
 
Calcule a carga elétrica Q que passa por uma seção do condutor nos dois primeiros segundos. 

 
08. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. 
 

 
 

Se o relâmpago dura cerca de 0,001segundos, a corrente elétrica média, vale, em ampère: 
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09. Mediante estímulo, 2 . 1020 íons de K+, que equivale a 32C de carga, atravessam a membrana de uma 
célula nervosa em 400 segundos. 

 

 
 

Calcule a intensidade dessa corrente elétrica nesse intervalo de tempo. 
 
10. Uma bateria de automóvel, completamente carregada, libera 126.000 C de carga. Determine, 

aproximadamente, o tempo em horas que uma lâmpada, ligada nessa bateria, ficará acesa, sabendo 
que necessita de uma corrente constante de 1,0 A para ficar em regime normal de funcionamento. 

 
 


