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Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos 
gases causadores do aquecimento global?
A) Óleo diesel.
B) Gasolina.
C) Carvão mineral.
D) Gás natural.
E) Vento



Descreva  as energias envolvidas no funcionamento dessa máquina térmica.
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Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No 
caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o 
aparelho possa funcionar.
Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser 
utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra 
forma.
CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado).

A energia armazenada no combustível é
a) Energia térmica
b) Energia cinética
c) Energia potencial gravitacional
d) Energia elétrica
e) Energia potencial química



Descreva o que é a fonte quente e a fonte fria e cite que parte da máquina a vapor corresponde a 
fonte quente e fria.

Fonte quente: Local em que a energia térmica está disponível para uso da máquina térmica.

Fonte fria: Local em que a energia térmica não utilizada pela máquina térmica é dispensada.
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Um chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente a água. Para resolver esse problema, 
fechamos um pouco a torneira. Com esse procedimento, estamos:

a) Diminuindo a resistência elétrica do chuveiro.
b) Diminuindo a corrente elétrica que atravessa o chuveiro.
c) Diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo.
d) Diminuindo a diferença de potencial nos terminais do chuveiro.
e) Economizando energia elétrica.



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 



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

ligado em uma tomada 110V.

Descreva o que significa uma tensão de 20V

O aparelho funcionará com uma potencia menor do que a normal pois recebe menor 

quantidade de energia elétrica.

A voltagem representa a quantidade de energia elétrica disponível para cada 

Coulomb de carga elétrica



Um resistor de 100 Ω é percorrido por uma corrente elétrica de 0,02A. A ddp entre os 
terminais do resistor, em volts, é igual a:

A) 2 V

B) 50 V

C) 120 V

D) 200V

E) 220 V

𝑈 = 100.0,02

𝑼 = 𝟐 𝑽

𝑈 = 𝑅. 𝑖



Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 40 V, é atravessado por uma corrente elétrica de 
intensidade 20 A. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a ddp, em volts, nos seus terminais, 
será:
a) 8
b) 12
c) 16
d) 20
e) 30 𝑈 = 𝑅. 𝑖

40 = 𝑅. 20

𝑼 = 𝟖 𝑽𝑅 =
40

20

𝑅 = 2Ω

𝑈 = 2.4

𝑈 = 𝑅. 𝑖



Uma lâmpada incandescente (de filamento) apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 
60W, 120V e 0,5A.

Determine a resistência dessa lâmpada quando for usada obedecendo as especificações.

𝑈 = 𝑅. 𝑖

120 = 𝑅. 0,5

𝑅 =
120

0,5

𝑅 = 240Ω


