
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
FRENTE D - MÓDULO 7 

CORRENTE ELÉTRICA E LEIS DE OHM 
 

01. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de: 
a)  Elétrons livres no sentido convencional. 
b)  Cargas positivas no sentido convencional. 
c)  Elétrons livres no sentido oposto ao convencional. 
d)  Cargas positivas no sentido oposto ao convencional. 
e)  Íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal. 

 
02. Sejam as afirmações referentes a um condutor metálico com corrente elétrica de 1A: 

I. Os elétrons deslocam-se com velocidade próxima à da luz. 
II. Os elétrons deslocam-se em trajetórias irregulares, de forma que sua velocidade média é muito menor 

que a da luz. 
III. Os prótons deslocam-se no sentido da corrente e os elétrons em sentido contrário. 
 
É(são) correta(s): 
a)  I 
b)  I e II 
c)  II 
d)  II e III 
e)  I e III 

 
03. Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

01. Para a maioria dos metais a resistividade diminui quando há um aumento na temperatura.  
02.  A dissipação de energia por efeito Joule num resistor depende do sentido da corrente e independe da 

tensão aplicada sobre ele.  
04.  Para dois condutores de mesmo material e mesmo comprimento, sendo que um tem o dobro da área 

de seção do outro, teremos uma mesma intensidade de corrente se aplicarmos a mesma tensão sobre 
ambos.  

08.  Para um condutor ôhmico um aumento de tensão corresponde a um aumento proporcional de corrente 
elétrica.  

16.  Ao se estabelecer uma corrente elétrica num fio metálico submetido a uma certa tensão contínua, 
teremos prótons se movendo do pólo positivo ao negativo.  

32.  Os metais geralmente são bons condutores de eletricidade e de calor. 
 
04. Considere que a corrente elétrica que flui por um fio após a queda de um raio seja de 50.000 A. Determine 

o número aproximado de elétrons que passam pela área de seção transversal do fio a cada segundo. 
Dado: carga do elétron = 1,6·10–19C 
a)  2,200·1020 elétrons 
b)  3,125·1023 elétrons 
c)  4,500·1015 elétrons 
d)  5,000·1019 elétrons 
e)  1,250·1023 elétrons 

 
05. Determine a corrente elétrica referente à passagem de um trilhão de elétrons pela seção transversal de um 

fio em apenas 1 segundo. 
a)  20 μA 
b)  16 μA 
c)  10 μA 
d)  25 μA 
e)  5,0 μA 

 
06.  O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As 

consequências de um choque vão desde um simples susto a morte. A circulação das cargas elétricas 
depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1 000 Ω , quando a 
pele está molhada, até 100 000 Ω, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com 
água, molhou os pés e, acidentalmente, pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em 
uma tensão de 120 V. 
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Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? 
a)  1,2 mA 
b)  120 mA 
c)  8,3 A 
d)  833 A 
e)  120 kA 

 
07. 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 

 
08. O valor da resistência elétrica de um condutor ôhmico não varia, se mudarmos somente:  

a)  o material de que ele é feito.  
b)  seu comprimento.  
c)  a diferença de potencial a que ele é submetido.  
d)  a área de sua secção reta. 

 
09. Você constrói três resistências elétricas, RA, RB e RC, com fios de mesmo comprimento e com as seguintes 

características: 
I.  O fio de RA tem resistividade 1,0·10–6 Ω·m e diâmetro de 0,50 mm. 
II.  O fio de RB tem resistividade 1,2·10–6 Ω·m e diâmetro de 0,50 mm. 
III.  O fio de RC tem resistividade 1,5·10–6 Ω·m e diâmetro de 0,40 mm. 
 
Pode-se afirmar que: 
a)  RA > RB > RC. 
b)  RB > RA > RC. 
c)  RB > RC > RA. 
d)  RC > RA > RB. 
e)  RC > RB > RA. 

 
10. Um fio A tem resistência elétrica igual a duas vezes a resistência elétrica de outro fio B. Sabe-se que o fio A 

tem o dobro do comprimento do fio B e sua secção transversal tem raio igual à metade do raio da secção 
transversal do fio B. A relação ρA/ρB entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material 
do fio B é: 
a)  0,25 
b)  0,50 
c)  0,75 
d)  1,25 
e)  1,50   

 
11. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão 

entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-
se com uma taxa de 1,0·1018 íons / segundo para o polo A. Os íons positivos se deslocam-se, com a 
mesma taxa, para o polo B. 

 
Sabendo-se que a carga de cada íon positivo é de     1,6·10-19 C, pode-se dizer que a corrente elétrica na 
lâmpada será: 
a)  0,16A 
b)  0,32A 
c)  1,0·1018A 
d)  nula 
e)  n.d.a. 
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12. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente, usada em uma lanterna, são: 6,0 V; 20 mA. Isso 
significa que a resistência elétrica do seu filamento é de: 
a)  150 Ω, sempre, com a lâmpada acesa ou apagada. 
b)  300 Ω, sempre, com a lâmpada acesa ou apagada. 
c)  300 Ω com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. 
d)  300 Ω com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. 
e)  600 Ω com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. 

 
13. Aplica-se uma d.d.p de 100V nas extremidades de um fio de 10 m de comprimento e seção circular de área 

2mm2. Sabendo que a resistência do fio é de 10 Ω, o valor da resistividade(ρ), será de:  
a)  1,0 Ωmm2 /m  
b)  0,5 Ωmm2 /m  
c)  2,0 Ωmm2 /m  
d)  4,0 Ωmm2 /m 

 
14. Um resistor de 10 Ω no qual flui uma corrente elétrica de 3,0 ampères está associado em paralelo com 

outro resistor. Sendo a corrente elétrica total, na associação, igual a 4,5 ampères, o valor do segundo 
resistor, em ohms, é: 
a)  5,0 
b)  10 
c)  20 
d)  30 
e)  60 

 
15. A figura abaixo mostra um resistor R de 40 Ω entre os pontos P e Q. As correntes i1 e i2 unem-se no ponto 

P e passam pelo resistor R. Sabendo que a diferença de potencial entre os pontos P e Q é de 200 V e que a 
intensidade da corrente i1 excede em uma unidade o triplo da intensidade da corrente i2, determine o valor 
das correntes elétricas i1 e i2, respectivamente. 

 
a)  1,6 e 0,2 
b)  7 e 2 
c)  4 e 1 
d)  2,5 e 0,5 
e)  3,4 e 0,8 

 
16. A figura abaixo representa a característica de um certo resistor. 

 
Analise as afirmativas: 
I.  A intensidade de corrente que percorre o resistor varia proporcionalmente com a d.d.p. aplicada. 
II.  A resistência elétrica do resistor permaneceu inalterada durante o transcorrer da experiência. 
III.  A resistência elétrica do resistor, quando submetido à d.d.p. U1, é dada por R1 = U1/2i1. 
IV.  O valor numérico da resistência elétrica do resistor, quando submetido à d.d.p. U2, pode ser 

determinado pelo coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto M. 
V.  Para o resistor utilizado, considerando R2 como sendo a resistência à d.d.p. U2 e R1 a resistência à 

d.d.p. U1, teremos R2 = R1. 
VI.  Usando as mesmas considerações do item anterior, teremos R2 < R1. 
VII. A resistência elétrica desse resistor depende da tensão a que ele está submetido. 
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17. Quando a característica de um resistor é uma reta, dizemos que ele é linear. Para um resistor linear, a 
resistência elétrica independe da d.d.p. aplicada aos seus terminais. Este é o enunciado da LEI DE OHM. 
Analise as afirmativas: 
I.  Os resistores lineares são também chamados de resistores ôhmicos, uma vez que obedecem à lei de 

Ohm. 
II.  A intensidade de corrente elétrica que percorre um condutor linear (ou ôhmico) varia 

proporcionalmente com a d.d.p. aplicada aos seus terminais. 
III.  Os fios metálicos comumente usados comportam-se como resistores ôhmicos quando submetido à 

d.d.p. Ui, que é dada por U1 = R·i1. 
 

 
IV.  O resistor não linear, cuja característica é representada na figura acima, também segue a lei de Ohm, 

embora não mais se tenha a corrente i variando proporcionalmente com a d.d.p. U.  
V.  O resistor citado no item anterior não obedece a lei de Ohm, embora sua resistência elétrica, em um 

ponto qualquer P da sua característica, seja calculada por  

 P
P

P

UR
i

 

VI. Para um resistor não linear (não ôhmico), a resistência elétrica depende da d.d.p. aplicada a seus 
terminais. 

 
18.  Os três gráficos, da figura traçados no mesmo sistema de eixos, se referem aos resistores A, B e C, aos 

quais foram aplicadas voltagens crescentes. Analise então as afirmativas abaixo:  
          

 
I.  A resistência elétrica de cada um dos três resistores variou durante a experiência.  
II.  Apenas o resistor B obedece à lei de Ohm.  
 III. A resistência de A diminuiu durante a experiência. IV. A resistência de C aumentou durante a 

experiência. 
V.  Quando se aplicou a cada condutor a mesma d.d.p. U1, todos eles apresentaram a mesma resistência 

elétrica. 
VI.  Quando a corrente que atravessa cada resistor for igual a i2 temos Rc > RB > RA. 

 
19.  Se as relações entre a corrente I e a tensão U para dois elementos de circuito podem ser representadas 

pelos gráficos da figura abaixo, podemos afirmar que:  
a)  Ambos os elementos obedecem a lei de Ohm.  
b)  A resistência para ambos os elementos é constante.  
c)  Quanto maior o ângulo θ, menor é a resistência R do elemento linear. 
d)  Nenhum dos elementos de circuito é considerado estritamente linear.  
e)  A resistência R do elemento de circuito linear é proporcional à tangente do ângulo θ. 
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20. Numa aula prática sobre a lei de Obra, um aluno, depois de fazer a experiência planejada (usando um fio 
de ferro, que o professor havia dito ser condutor ôhmico) construiu, por pontos, o gráfico a seguir. Quando 
viu a curva, procurou o professor para tomar satisfações a respeito do que ele havia dito em aula: um 
condutor ôhmico tem para característica uma reta. O professor argumentou:  
a)  "Na prática a teoria é outra." 
b)  "Você errou na escala usada nos eixos”.  
c)  "Houve um engano quando afirmei que os metais seguem a lei de Ohm."  
d)  "O ferro é o único metal que não segue a lei de Ohm." e) "Está correto o seu gráfico. Só que você 

esqueceu que para o gráfico ser linear teria de manter a temperatura constante." 
 

 
 

GABARITO 
 
01. c 
02. c 
03. 40 
04. b 
05. b 
06. b 
07. c 
08. c 
09. e 
10. a 
11. b 
12. d 
13. c 
14. c 
15. c 
16. FFFFFVV 
17. VVFVV 
18. VVVVVV 
19. e 
20. e 
  
 
 


