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LEI DE OHM 7º ANO – FÍSCA – GABRIEL 

 
Lista 05 – Atividades 

 

01. Marque a alternativa correta: os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, 
convertendo-a integralmente em energia térmica. A conversão de energia elétrica em energia térmica 
é chamada de: 
a) Amplificadores 
b) Efeito Fotoelétrico 
c) Condutores 
d) Resistores 
e) Efeito Joule  

 
02. Numa secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12C a cada minuto. Nesse condutor, a 

intensidade da corrente elétrica, em ampères, é igual a: 
a) 0,08 
b) 0,20 
c) 5,0 
d) 7,2 
e) 12 

 
03. Forma-se, por meio da resistência elétrica de um chuveiro, uma corrente elétrica de 20 A, quando 

ligada a uma diferença de potencial de 110 V. Assinale, entre as alternativas a seguir, aquela que 
apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro. 
a) 2200  
b) 2  
c) 5,5  
d) 30  
e) 10  

 
04. Descreva o que é resistência elétrica e cite uma aplicação para resistência elétrica. 
 
05. Em determinado elemento resistivo de um circuito, de resistência elétrica equivalente a 100 , forma-

se uma corrente elétrica de 0,2 A. Indique a diferença de potencial formada entre os terminais desse 
resistor: 
a) 200 V 
b) 20 V 
c) 0,2 V 
d) 5 V 
e) 10 V 

 
06. Uma ddp de 72 V foi aplicada a um resistor, resultando na formação de uma corrente elétrica de 6 A. 

Indique o valor da resistência elétrica desse resistor: 
a) 0,08  
b) 432  
c) 12  
d) 1,2  
e) 120  

 
07. Descreva o que acontece com um aparelho elétrico que foi construído para funcionar em 220V porém 

será ligado em uma tomada 110V. 
 
08. Descreva o que significa uma tensão de 20V. 
 
09. Ao ser estabelecida uma ddp de 50V entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente 

elétrica de 5A. Qual a resistência entre os terminais? 
 
10. Descreva o que acontece com um aparelho elétrico que foi construído para funcionar em 110V e será 

ligado em uma tomada 220V. 


