
 
 

Lista de exercícios – 3ª Série 
 

Física – Augusto  

 
QUESTÃO 01 
Em relação à observação das cores de objetos, assinale o que for correto. 
 
01. O valor do índice de refração de um prisma de vidro é diferente para cada cor que compõe a luz branca. 
02. Se um objeto iluminado pela luz branca parece azul, o mesmo objeto ao ser iluminado somente com luz verde 
parecerá preto. 
04. As cores observadas em bolhas de sabão e manchas de óleo podem ser explicadas pelo fenômeno da 
interferência da luz. 
08. Se uma rosa, com pétalas vermelhas, caule e folhas verdes, for iluminada apenas com luz vermelha, as 
pétalas tornam-se mais quentes que o caule e as folhas. 
16. A cor do céu parece ser azul pelo fato de a atmosfera absorver quase toda radiação solar e deixar passar 
apenas a de cor azul. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação à óptica geométrica, assinale o que for correto. 
 
01. Se um objeto real está situado a 15 cm de uma lente delgada convergente com uma distância focal de 10 cm, 
sua imagem real estará localizada a uma distância de 30 cm da lente. 
02. Num microscópio óptico composto, normalmente se utiliza uma lente convergente como objetiva e uma lente 
divergente como ocular. 
04. As lentes côncavo-convexas são sempre convergentes. 
08. A refração de um raio de luz é o fenômeno que ocorre devido à variação da velocidade de propagação quando 
este raio passa de um meio transparente para outro, cujos índices de refração são diferentes. 
 
QUESTÃO 03 
Uma vela está localizada a 2,0 m de uma lente convergente de distância focal igual a 4,0 m, como ilustrado na figura 
ao lado. Determine em que posição a imagem da vela se formará. 
 

 
 
a) A 0,5 m da lente, no mesmo lado da vela. 
b) A 2,0 m da lente, no lado oposto da vela. 
c) A 4,0 m da lente, no mesmo lado da vela. 
d) A 4,0 m da lente, no lado oposto da vela. 
e) A 0,5 m da lente, no lado oposto da vela. 
 
QUESTÃO 04 
Uma lente delgada é utilizada para projetar numa tela, situada a 1 m da lente, a imagem de um objeto real de 10 cm 
de altura e localizado a 25 cm da lente. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 
 
01. A lente é convergente. 
02. A distância focal da lente é 20 cm. 
04. A imagem é invertida. 
08. O tamanho da imagem é 40 cm. 
16. A imagem é virtual. 
 
QUESTÃO 05 
A figura abaixo representa um raio de luz que atravessa um prisma. O desvio sofrido por esse raio de luz, em graus, 
vale: 

 
 



a) 20 
b) 30 
c) 50 
d) 60 
e) 90 
 
QUESTÃO 06 
Dispõe-se de um prisma óptico cuja secção transversal é um triângulo equilátero. Ao ser colocado num meio de índice 

de refração absoluto , um raio luminoso, que incide numa secção principal sob um ângulo de 30° com uma das 
faces, emerge perpendicularmente à outra. Neste caso, podemos afirmar que: 
 

a) O índice de refração absoluto do material do prisma é . 
b) O desvio sofrido pelo raio é de 90°. 
c) O desvio sofrido pelo raio é de 60°. 
d) O desvio sofrido pelo raio é de 30°. 
 
QUESTÃO 07 
As lentes convergentes formam imagens cujas características dependem da distância entre o objeto e a lente. Quando 
um objeto luminoso é colocado sobre o eixo principal e a 15 cm de uma lente delgada convergente de distância focal 
igual a 20 cm, a imagem formada é 
 
a) real e quatro vezes menor que o objeto. 
b) real e com o dobro do tamanho do objeto. 
c) real e quatro vezes maior que o objeto. 
d) virtual e com o dobro do tamanho do objeto. 
e) virtual e quatro vezes maior que o objeto. 
 
QUESTÃO 08 
A figura seguinte representa as ondas produzidas por duas fontes F e G, que vibram na superfície de um líquido. X, Y 
e Z são pontos da superfície do líquido. As circunstâncias indicam cristas. Considere que na região indicada não há 
amortecimento das ondas. 
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Se x, y e z são amplitudes de vibração da água nos pontos X, Y e Z, qual das seguintes relações está correta? 
 
a) x = y = z; 
b) x = y e z = 0; 
c) x > y > z; 
d) x < z e x < y; 
e) x < y < z. 
 
QUESTÃO 09 
A figura abaixo ilustra esquematicamente o aparato usado na experiência de Young (de fenda dupla) para observação 
da interferência óptica. As fendas estão separadas por d = 10 µm e a distância delas ao anteparo é D = 1,0 m. Qual o 
valor da distância y, em cm, correspondente ao terceiro máximo lateral do padrão de interferência quando as duas 
fendas são iluminadas por luz de comprimento de onda igual a 0,5 µm? 
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QUESTÃO 10 
A figura mostra dois alto-falantes alinhados e alimentados em fase por um amplificador de áudio na freqüência de 
170 Hz. Considere que seja desprezível a variação da intensidade do som de cada um dos alto-falantes com a 
distância e que a velocidade do som é de 340 m/s. A maior distância entre dois máximos de intensidade da onda 
sonora formada entre os alto-falantes é igual a 



 
a) 2 m.  
b) 3 m.  
c) 4 m.  
d) 5 m.  
e) 6 m. 
 
QUESTÃO 11 
A figura mostra dois pulsos que se movimentam em sentidos contrários, um em direção ao outro sobre a mesma 
corda, que pode ser considerada ideal. 
 

 
 
No momento em que houver sobreposição total, a disposição esperada para os pontos da corda estará melhor 
indicada por: 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
QUESTÃO 12 
A figura mostra o esquema da montagem com a qual Young obteve um padrão de interferência com a luz. 
A fonte de luz é monocromática, a separação entre as fendas F1 e F2 é d = 0,10mm e as franjas de interferência são 
observadas em um anteparo situado a uma distância L = 50cm das fendas. A separação entre duas franjas claras 
consecutivas é ∆x = 2mm. Dado: c = 3x108m/s. 
a) Calcule o comprimento de onda da luz monocromática utilizada na experiência. 
b) Determine a freqüência dessa luz monocromática. 
c) Descreva o comportamento das franjas, quando o tamanho das fendas F1 e F2 varia, isto é, aumenta ou diminui. 
 

 
 
QUESTÃO 13 
Uma das experiências mais importantes na história da Ciência é a experiência da fenda dupla de Young. Sendo 
realizada na época em que a luz era tratada como um fluxo de pequenas partículas (teoria corpuscular de Newton), 
ela mostrou claramente sua natureza ondulatória. Ele teve a ideia de dividir a luz proveniente de uma única fonte em 
dois ou mais feixes de ondas secundárias. Como esses feixes originam-se da mesma fonte, eles estão sempre em 
fase, isto é, as fontes secundárias se comportam como fontes coerentes que produzem um padrão num anteparo, 
como o mostrado na figura abaixo. Com relação à imagem obtida no anteparo, podemos dizer que se trata de um 
fenômeno físico conhecido como 
 



 
http://varinia.es/blog/2011/03/28/experimento-de-la-doblerendija-de-young/ (adaptado) 

 
a) polarização. 
b) difração. 
c) refração. 
d) interferência. 
 
QUESTÃO 14 
Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é 
conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o 
esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d’água. Parte do feixe de luz branca incidente (1) 
reflete na interface ar/óleo e sofre inversão de fase (2), o que equivale a uma mudança de meio comprimento de 
onda. A parte refratada do feixe (3) incide na interface óleo/água e sofre reflexão sem inversão de fase (4). O 
observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre 
interferência completamente construtiva entre os raios (2) e (5), mas essa condição só é possível para uma 
espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em (3) e (4) corresponde ao dobro da espessura E 
da película de óleo. 
 

 
Disponível em: http://2011.igem.org. Acesso em: 18 nov. 2014 (adaptado). 

 
Expressa em termos do comprimento de onda )(λ , a espessura mínima é igual a 
 

a) 
4
λ . 

b) 
2
λ . 

c) 
4

3λ . 

d) λ . 
e) λ2 . 
 
QUESTÃO 15 
Uma grande dúvida existente no século XVII era a natureza da luz visível. Duas teorias tentavam esclarecer esta 
questão: a teoria corpuscular do físico inglês Isaac Newton e a teoria ondulatória do físico holandês Christian 
Huygens. 
 
Em 1803, Thomas Young, com o experimento de dupla fenda, comprovou: 
 
a) o comportamento ondulatório da luz. 
b) o comportamento corpuscular da luz. 
c) a refração da luz. 
d) o movimento circular da luz. 
e) a propagação da luz com velocidade constante. 
 
QUESTÃO 16 
Em um arranjo experimental da experiência de Young, uma fonte de luz monocromática, de comprimento de onda λ, 
é colocada diante de duas fendas de dimensões desprezíveis separadas uma da outra por uma distância d = 1,0 mm. 
Sabendo que a distância dessas fendas até o anteparo onde são observadas as franjas de interferência é de L = 0,5 
m, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. 
 



01. As franjas, que correspondem às regiões onde ocorre a interferência construtiva das frentes de ondas que 

emergem das fendas, são observadas em pontos do anteparo que são múltiplos ímpares de 
L
λ . 

02. As franjas, que correspondem às regiões onde ocorre a interferência destrutiva das frentes de ondas que 

emergem das fendas, são observadas em pontos do anteparo que são múltiplos pares de 
L
dλ . 

04. O padrão de interferência observado no anteparo é um fenômeno que ocorre devido à superposição das ondas 
eletromagnéticas que emergem das fendas. 
08. Quando λ = 400 x 10–9 m, a distância entre a faixa central iluminada e a primeira faixa clara é de 2,0 x 10–4 
m. 
16. Quando λ = 700 x 10–9 m, a distância entre a faixa central iluminada e a terceira faixa escura é de 8,75 x 10–4 
m. 
 
QUESTÃO 17 
Considere um forno micro-ondas que opera na frequência de 2,45 GHz. O aparelho produz ondas eletromagnéticas 
estacionárias no interior do forno. A distância de meio comprimento de onda, em cm, entre nodos do campo elétrico é 
aproximadamente 
(VELOCIDADE DA LUZ C = 3× 108 M/S) 
 
a) 2,45. 
b) 12. 
c) 6. 
d) 4,9. 
 
QUESTÃO 18 
Um forno de micro-ondas comum é utilizado para esterilizar tubos de vidro. As ondas eletromagnéticas são emitidas 
ao longo de uma cavidade ressonante com comprimento L = 36 cm. Suponha que se forma um padrão de onda 
estacionária na cavidade, com nós nas suas paredes metálicas. Considere que a frequência das ondas é f = 2,5 GHz, 
onde 1 GHz = 109 Hz. Calcule quantos nós da onda estacionária existem entre as paredes da cavidade. Considere a 
velocidade da luz no ar como sendo c = 3× 108 m/s. 
 
a) 5 
b) 1 
c) 3 
d) 7 
e) 9 
 
QUESTÃO 19 
Os sons musicais podem ser reproduzidos por instrumentos de corda, de teclas, percussão, sopro ou eletrônicos. Na 
figura abaixo, está representada uma configuração de ondas estacionárias da corda de um violão de 80 cm de 
comprimento de uma extremidade a outra. A velocidade da onda estacionária produzida é de 15 m/s. Com base em 
tais informações, assinale o que for correto. 
 

 
 
01. Todos os instrumentos de corda, assim como o violão, formam ondas estacionárias que entram em 
ressonância com o ar à sua volta produzindo uma onda sonora que vibra em determinada frequência. 
02. A frequência do som produzido pela corda é de 37,5 Hz. 
04. O som mais grave, também conhecido por harmônico fundamental, é provocado pela onda estacionária de 
menor frequência. 
08. Dois são os fatores que podem alterar a velocidade de propagação da onda na corda do violão: a densidade 
linear da corda e a força que a tenciona. 
16. A frequência do som fundamental ou 1º harmônico é aproximadamente 9,4 Hz. 
 
QUESTÃO 20 
Um fio de cabelo intercepta um feixe de laser e atinge um anteparo, conforme representa a figura (i) abaixo. 
 

 
 
Nessa situação, forma-se sobre o anteparo uma imagem que contém regiões iluminadas intercaladas, cujas 
intensidades diminuem a partir da região central, conforme mostra a figura (ii) abaixo. 
 

 
 



O fenômeno óptico que explica o padrão da imagem formada pela luz é a 
 
a) difração. 
b) dispersão. 
c) polarização. 
d) reflexão. 
e) refração. 
 
QUESTÃO 21 
Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4,0× 1018 elétrons em 20 
segundos. 
 
A intensidade média da corrente elétrica, em ampere, que se estabelece no condutor corresponde a: 
 
a) 1,0× 10–2 
b) 3,2× 10–2 
c) 2,4× 10–3 
d) 4,1× 10–3 
 
QUESTÃO 22 
Tecnologias móveis como celulares e tablets têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada em suas 
baterias. O gráfico abaixo apresenta, de forma simplificada, a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon de 
lítio, em função do tempo. Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo 
essa curva de corrente. A sua carga no final da recarga é de 
 

 
 
a) 3,3 C. 
b) 11.880 C. 
c) 1200 C. 
d) 3.300 C. 
 
QUESTÃO 23 
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 
 
QUESTÃO 24 
Em células humanas, a concentração de íons positivos de sódio (Na+) é menor no meio intracelular do que no meio 
extracelular, ocorrendo o inverso com a concentração de íons positivos de potássio (K+). Moléculas de proteína 
existentes na membrana celular promovem o transporte ativo de íons de sódio para o exterior e de íons de potássio 
para o interior da célula. Esse mecanismo é denominado bomba de sódio-potássio. Uma molécula de proteína remove 
da célula três íons de Na+ para cada dois de K+ que ela transporta para o seu interior. Esse transporte ativo 
contrabalança processos passivos, como a difusão, e mantém as concentrações intracelulares de Na+ e de K+ em 
níveis adequados. Com base nessas informações, determine 
 



a) a razão R entre as correntes elétricas formadas pelos íons de sódio e de potássio que atravessam a membrana da 
célula, devido à bomba de sódio-potássio; 
b) a ordem de grandeza do módulo do campo elétrico E dentro da membrana da célula quando a diferença de 
potencial entre suas faces externa e interna é 70 mV e sua espessura é 7 nm; 
c) a corrente elétrica total I através da membrana de um neurônio do cérebro humano, devido à bomba de sódio-
potássio. 
 
Note e adote: 
1 nm = 10–9 m 
A bomba de sódiopotássio em um neurônio do cérebro humano é constituída por um milhão de moléculas de 
proteínas e cada uma delas transporta, por segundo, 210 Na+ para fora e 140 K+ para dentro da célula. 
Carga do elétron = –1,6×10–19 C 
 
QUESTÃO 25 
As tomadas elétricas das residências brasileiras usualmente fornecem uma diferença de potencial, ou tensão, de 110V 
ou de 220V. Essa tensão é usada para colocar em funcionamento um aparelho elétrico conectado a uma tomada. A 
tensão fornecida pela tomada é 
 
a) a força aplicada por unidade de carga elétrica que passa pela tomada. 
b) a resistência aplicada a cada unidade de carga elétrica que passa pela tomada. 
c) a variação de velocidade sofrida por unidade de carga elétrica que passa pela tomada. 
d) a potência fornecida por unidade de carga elétrica que passa pela tomada. 
e) a energia fornecida por unidade de carga elétrica que passa pela tomada. 
 
QUESTÃO 26 
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 t/Qi ∆= . 
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. 
 
QUESTÃO 27 
Estamos deixando de usar lâmpadas incandescentes devido ao grande consumo de energia que essas lâmpadas 
apresentam. Se uma lâmpada de 60 W ficar ligada durante 10 minutos, produzirá um consumo de energia, em joules, 
igual a: 
 
a) 60000. 
b) 6000. 
c) 36000. 
d) 90000. 
e) 120000. 
 
QUESTÃO 28 

Carta de amor 
 
Me perdoa, meu amor, por esta carta. Teu bom gosto e teu bom senso não a merecem. Mas estou sofrendo e o 
sofrimento leva à pieguice. Ouço “Mentiras” de Adriana Calcanhoto, noite e dia. Não posso mais conviver com este 
ziguezaguear da alma que parece mais uma perfuração de madeira dura, intermitente, que nunca mais chega do 
outro lado. O fato de teres deixado os meus livros com dedicatória entre os entulhos na cozinha foi do mais cruel 
antilirismo que um ser pudesse suportar. Deverias ter levado ou ao menos disfarçado por piedade. Encontrei cartas 
de teus amantes [...]. Havia também pequenos rabiscos guardados de recordação em guardanapos de papel, 
manchados de vinho tinto. Por que fizeste isso, Amor? Por que quiseste que visse esses sinais de menosprezo? E tuas 
juras de amor que teus olhos revelavam, enquanto cantavas para mim “Exagerado” de Cazuza e eu fazia nosso 
almoço de domingo? Tenho caminhado sozinho pelas avenidas, pelas alamedas, e ficado nos cantos mais escuros, 
tentando entender o que te fiz ou o que não te fiz. Numa dessas chuvas de verão, resolvi me molhar até a alma em 
gesto de ablução para ver se algum resíduo de maltrato que te fiz desapareceria de vez. Mas não deu certo. A ablação 
de nossos laços só aconteceu do lado externo. Por onde andas... Eu ainda te pergunto: já que me renegaste por meio 



de tantos gestos, por que deixaste sobre a cama o cadarço vermelho do teu sapado, que tantas vezes te pedi e não 
me deste? 

(GONÇALVES, Aguinaldo. Das estampas.  
São Paulo: Nankin, 2013. p. 172.) 

 
O fragmento do texto “Tenho caminhado sozinho pelas avenidas, pelas alamedas, e ficado nos cantos mais escuros” 
faz referência a locais com falta de iluminação. A iluminação com lâmpadas incandescentes é onerosa porque 
transforma grande parte da energia elétrica em térmica. Assim como nas lâmpadas incandescentes, em alguns 
equipamentos usados para aquecimento, uma corrente elétrica passa por uma resistência elétrica e gera energia 
térmica. Um aquecedor de 1050W é colocado por 10 minutos em um recipiente contendo 3 kg de água a 26ºC. 
Supondo-se que 80% da energia gerada pelo aquecedor sejam absorvidos pela água, sua temperatura após esse 
tempo será de? 
Dados: calor específico da água, c = 4,2× 103 em unidades do Sistema Internacional; considere que a água não 
mude de estado. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
a) 46ºC. 
b) 54ºC. 
c) 66ºC. 
d) 72ºC. 
 
QUESTÃO 29 

lá fora e no alto 
o céu fazia 

todas as estrelas que podia 
 

na cozinha 
debaixo da lâmpada 
minha mãe escolhia 

feijão e arroz 
andrômeda para cá 

altair para lá 
sirius para cá 

estrela dalva para lá 
(LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. 12. reimpr. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 255.) 

 
No poema de Paulo Leminski (texto), há referência a uma invenção muito útil, a lâmpada. A função mais comum das 
lâmpadas é iluminar à custa de alguma fonte de energia. Com a finalidade de economizar energia elétrica, 
recentemente, a Celg Distribuição, em parceria com o instituto Bioterra, criou o projeto “Eficiência Solidária”, que 
substitui gratuitamente até 4 lâmpadas incandescentes (60 W – 220 V) por igual número de lâmpadas de LED (12 W 
– 220 V). Se uma unidade consumidora que efetuou as 4 trocas continuar utilizando essas lâmpadas por 5 h a cada 
dia, a alternativa que apresenta corretamente a economia anual (365 dias) para essa residência é: 
Dado: preço de um kWh = R$ 0,70. 
 
a) R$ 61,32. 
b) R$ 182,25. 
c) R$ 245,28. 
d) R$ 350,41. 
 
QUESTÃO 30 
O circuito dado pela figura abaixo é usado para aquecer certa quantidade de água. A fonte V alimenta o resistor de 
alta potência de 100Ω  e esse se encontra imerso em água, conforme a figura. 
 

 
Qual deve ser a tensão aplicada à fonte V capaz de aquecer 200g de água de 20ºC a 70ºC em 7 minutos? 
Dado: o calor específico da água é de 1,0 / cal g ºC, 1cal = 4,20J 
 
a) 1000V 
b) 100V 
c) 10V 
d) 1V 
e) 0,1V 
 



QUESTÃO 31 
Um chuveiro pode ser regulado para funcionar liberando água em três temperaturas distintas: “fria”, “morna” e 
“quente”. Quando o chuveiro é ligado na opção “fria”, a água passa pelo aparelho e não sofre nenhum aquecimento; 
na opção “morna”, sofre aquecimento leve; e na opção “quente”, um aquecimento maior. Este chuveiro possui uma 
resistência elétrica constituída por um fio fino enrolado e quatro pontos de contato (A, B, C e D). Uma fonte de 
tensão, de voltagem constante, é ligada com um de seus polos no ponto D, enquanto que o outro polo é ligado a uma 
chave que pode assumir as posições A, B ou C, conforme mostrado no esquema. 
 

 
 
a) Identifique em qual posição (A, B ou C) a chave estará ligada para cada temperatura de funcionamento do 
chuveiro. Justifique sua resposta. 
b) A fonte de tensão é de 220V e a potência do chuveiro é de 4400W quando ligado na opção “quente”. Qual o valor 
da resistência elétrica nesta situação de funcionamento? 
 
QUESTÃO 32 
O tungstênio é um metal muito utilizado como filamento de lâmpadas incandescentes pelo seu elevado ponto de 
fusão, da ordem de 3422 ºC. Este filamento é produzido pelo enrolamento de um fio de 0,2 mm de diâmetro e 1 m de 
comprimento. Considerando que a potência da lâmpada é 20 W e que a temperatura inicial do filamento é 20 ºC, 
assinale o que for correto. 
 
01. O filamento da lâmpada é um exemplo de resistor ôhmico. 
02. Se a lâmpada estiver ligada a uma bateria ideal de 12 V, a resistência elétrica de seu filamento será 7,2Ω . 
04. Quando a lâmpada está ligada à bateria ideal de 12 V, a temperatura do filamento da lâmpada é 
aproximadamente 300 ºC. 
08. A resistência elétrica do filamento, para a lâmpada desligada, a 20 ºC é aproximadamente 1,8Ω . 
16. A lâmpada incandescente é muito eficiente, pois a maior parte da energia por ela utilizada é transformada em 
energia luminosa na faixa do visível. 
 
QUESTÃO 33 
Um resistor R1 de 1Ω  está associado em série com um resistor R2 de 2Ω  e os dois estão associados em paralelo com 
um resistor R3 de 3Ω . Uma bateria de 6 V fornece energia para o circuito. A partir do enunciado, assinale o que for 
correto. 
 
01. A resistência equivalente do circuito é 2/3Ω . 
02. O valor da corrente elétrica que flui através dos resistores R1 e R2 é 2 A. 
04. A queda de potencial elétrico no resistor R2 é 4 V. 
08. A potência total dissipada no circuito é 36 W. 
 
QUESTÃO 34 
O custo mensal referente ao uso diário de trinta minutos de um secador de cabelos, ao longo de um mês, é de R$ 
3,60. Sendo o valor do kWh igual a R$ 0,20 e a tensão de funcionamento do aparelho igual a 110V, determine o valor 
aproximado da resistência elétrica de seu resistor, em ohms. Considere desprezíveis as resistências elétricas dos fios 
de ligação e demais componentes do circuito interno do aparelho. 
 
a) 10 
b) 15 
c) 34 
d) 73 
 
 
 
 
 
 


