
 

 

Tarefa 14 professor Marengão 
 
01. (UNCISAL AL) Em um “Carregador de Baterias para Tablet” encontram-se as seguintes informações. 

 
Quanto tempo esse carregador levaria para preencher totalmente a carga de uma bateria nova, 
completamente descarregada e de capacidade 7000 mAh? (Desconsidere as perdas por efeito Joule) 
a) 1,00 h 
b) 1,40 h 
c) 2,00 h 
d) 2,45 h 
e) 3,50 h 

 
02. (PUC MG) Caso se considere o percurso de um raio como um fio percorrido por uma gigantesca corrente 

elétrica, com intensidade i  = 48.000 Amperes, assinale o número de elétrons que passa através da área 
de seção reta desse fio, a cada segundo. 
Dado: carga do elétron q = 1,6 x 10–19C 
a) 3,0 x 1023 elétrons 
b) 4,8 x 1019 elétrons 
c) 1,6 x 10–15 elétrons 
d) 3,2 x 10–19 elétrons 

 
03. (UERJ) Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas 

em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas – 
CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes 
informações para compreender seu funcionamento: 
• os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3000 pacotes, que constituem o feixe do acelerador; 
• esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel de cerca de 30 km de 

comprimento; 
• cada pacote contém, aproximadamente, 1011 prótons que se deslocam com velocidades próximas à da 

luz no vácuo; 
• a carga do próton é igual a 1,6 10–19 C e a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 108 m s–1. 
Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica, em ampères, da ordem de grandeza 
de: 
a) 100 
b) 102 
c) 104 
d) 106 

 
04. (UNIFOR CE) A iontoforese é um método de administração de medicamentos através da pele dos 

pacientes por meio da corrente elétrica produzida por um aparelho que consiste em uma bateria, dois 
eletrodos e um circuito eletrônico, o qual permite controlar a intensidade da corrente (ilustrado na figura 
abaixo). 
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Considere que o aparelho de iontoforese possui uma taxa de administração de medicamento de  =650 
g/C  por uma corrente contínua. 

Qual deve ser a intensidade da corrente elétrica, produzida pelo aparelho, necessária para administrar 75 
g  de dexametasona (antiinflamatório) em 10 min de tratamento em um paciente machucado? 

a) 0,09 mA 
b) 0,14 mA 
c) 0,19 mA 
d) 0,24 mA 
e) 0,28 mA 

 
05. (UniRV GO) Sabemos que corrente elétrica está relacionada ao movimento ordenado dos portadores de 

carga elétrica em um condutor. Sobre os conceitos de corrente elétrica e o gráfico abaixo que representa a 
variação da corrente em função do tempo, julguem as afirmativas em V para verdadeira ou F para falsas. 

 
a) Em sólidos metálicos, os portadores de cargas elétricas que geram a corrente são elétrons, enquanto 

em fluidos são íons. 
b) No intervalo de 9 a 12 segundos a corrente elétrica é variável e podemos calcular a quantidade de 

carga que atravessa um seção transversal de um fio pela equação i Q / t  . 
c) Para obtermos uma corrente elétrica em um fio de cobre é necessário que haja uma ddp. Conseguimos 

uma ddp em uma tomada residencial, em baterias, etc. 
d) A carga que atravessa uma seção transversal de um fio, de acordo com o gráfico, é de 9 C no intervalo 

de 0 a 3 segundos, de 9 C no intervalos de 9 a 12 s e de 54 C no intervalo de 0 a 12 segundos. 
 
06. (FATEC SP) Com o advento dos aparelhos celulares, cada vez mais as pessoas procuram locais que 

disponham de tomadas elétricas para recarregar a bateria de seus aparelhos. Entretanto um dispositivo, 
que vem sendo cada vez mais comercializado, tem suprido parcialmente essa necessidade. Trata-se do 
“power bank” (ou recarregador portátil), um dispositivo com essa função de carregamento e que, na 
verdade, nada mais é do que um capacitor. 

 
 

A imagem apresenta as especificações técnicas inscritas em um desses dispositivos. 
Podemos afirmar corretamente que a grandeza física quantidade de carga elétrica está representada na 
imagem por 
a) 1,5 A. 
b) 8,0 Wh. 
c) 3 000 mAh. 
d) 0,5 A – 1 A. 
e) 3,75 V. 

 
07. (ENEM) Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave 

interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. 
Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao 
atravessar o filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está 
em desacordo com o modelo clássico de corrente. 
De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está 
relacionado à rapidez com que 
a) o fluido elétrico se desloca no circuito. 
b) as cargas negativas móveis atravessam o circuito. 
c) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. 
d) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. 
e) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. 
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08. (UNIMONTES MG) Quando as extremidades de um fio metálico está sob diferença de potencial, a 
corrente elétrica que flui pelo fio vale 2 A. Tendo o conhecimento que a carga elementar é e = 1,610–19C, 
o número de elétrons que passa por uma seção reta do fio, no intervalo de tempo de um segundo, é 
a) 1,251019. 
b) 1,251018. 
c) 8,001018. 
d) 8,001019. 

 
09. (ENEM/2014) No território brasileiro, existem períodos do ano que apresentam queda na umidade do 

ar, fazendo com que o ar fique bastante seco. Nessa época, é comum observar que as pessoas, ao saírem 
do carro e tocarem a maçaneta da porta, levam pequenos choques elétricos. Além disso, pessoas que ficam 
muito tempo em contato com aparelhos eletrodomésticos, ou que dormem com roupas feitas de 
determinados materiais, como a seda, ao tocarem objetos metálicos, também sentem as descargas 
elétricas, ou seja, levam um choque elétrico. 
O corpo humano sofre com esse fenômeno de descarga elétrica, comportando-se como um condutor, pois 
a) oferece resistência nula ao movimento da quantidade líquida de carga através do corpo. 
b) permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com facilidade através do corpo. 
c) permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com dificuldade através do corpo. 
d) reduz o deslocamento da quantidade líquida de carga em função do aumento da diferença de potencial. 
e) alterna a capacidade de deslocamento da quantidade líquida de carga no corpo, facilitando ou 

dificultando o fenômeno. 
 
10. (UNESP) A adição de cloreto de sódio na água provoca a dissociação dos íons do sal. Considerando a 

massa molar do cloreto de sódio igual a 58,5 g/mol, a constante de Avogadro igual a 6,01023 mol–1 e a 
carga elétrica elementar igual a 1,610–19 C, é correto afirmar que, quando se dissolverem totalmente 117 
mg de cloreto de sódio em água, a quantidade de carga elétrica total dos íons positivos é de 
a) 1,92102 C. 
b) 3,18102 C. 
c) 4,84102 C. 
d) 1,92104 C. 
e) 3,18104 C. 

 
 


