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76. (  ) Para um determinado condutor, segundo a lei de Ohm, é constante o quociente entre a ddp aplicada e a corrente 
correspondente. 
77. (  ) De acordo com a lei de Ohm, a ddp mantida nos terminais de um condutor é diretamente proporcional ao 
quadrado da distância da intensidade da corrente que o percorre. 
78. (   ) Num gráfico V x i, a lei de Ohm dá lugar a uma reta que passa pela origem. 
79. (   ) A declividade da reta, do item anterior, é numericamente igual a resistência do condutor. 
80. (   ) No sistema Internacional (SI), a unidade de resistência é o ohm (Ω), que é a resistência de um condutor 
submetido à ddp de 1 volt e percorrido por uma corrente de 1 A (Àmperie). 
81. (   ) Resistência e resistividade de um condutor caracterizam a mesma grandeza física. 
82. (   ) A resistividade depende da natureza do condutor,mas independe da temperatura na qual ele se encontra. 
83. (   ) A resistência independe do comprimento assim como da área da secção transversal do condutor. 
84. (   ) Se dobrarmos o diâmetro de um fio condutor, mantendo o mesmo comprimento, a sua resistência cai a ¼. 
85. (   ) Se dobrarmos o comprimento de um fio condutor, mantendo sua secção transversal, a resistência dobra, mas a 
resistividade fica reduzida à metade. 
86. (   ) Resistor é um dispositivo especialmente construído para impedir a passagem da corrente elétrica. 
87. (   ) Todos os resistores obedecem a lei de Ohm. 
88. (   ) Para pequenas variações de ddp, todos os condutores podem ser considerados como ôhmicos. 
89. (  ) A discrepância de comportamento dos condutores ditos não ôhmicos se dá em face da ocorrência da variação de 
sua resistência com a temperatura. 
90. (  ) Para qualquer variação de temperatura, pode-se considerar linear a variação de resistência em função desta 
variação de temperatura. 
91. (   ) Um condutor, isto é, uma substância que apresenta cargas livres, pode ser sólido, líquido ou gasoso. 
92. (  ) Corrente elétrica num condutor significa movimento ordenado de cargas livres, resultante de um campo elétrico 
estabelecido no seu interior pela aplicação de uma ddp. 
93. (   ) Nos condutores sólidos, líquidos e gasosos, as cargas livres são sempre os elétrons. 
94. (   ) A corrente eletrônica ou corrente de condução é a corrente estabelecida pelo movimento dos elétrons num 
condutor metálico. 
95. (  ) No caso do movimento de íons positivos nos condutores gasosos e líquidos, a corrente leva a denominação de 
corrente de convecção. 
96. (  ) O sentido da corrente, adotado por convenção, é sempre o sentido em que deslocam as cargas livres positivas do 
condutor, ou seja, o mesmo do campo elétrico que mantém esta corrente. 
97. (   ) Nos condutores metálicos, como as cargas que se deslocam são os elétrons, ou seja, cargas negativas, então, 
como nenhuma carga positiva se move, a corrente é nula. 
98. (   ) A corrente convencional, nos condutores metálicos, tem sentido ao da corrente real no condutor. 
99. (  ) A intensidade média de corrente é numericamente igual à quantidade de carga que atravessa uma secção 
transversal do condutor na unidade de tempo. 
100. (  ) No Sistema Internacional (SI) a unidade de intensidade de corrente elétrica é denominada “ampèrie” (A), sendo 
que um fio condutor apresenta uma corrente de 1A quando em cada segundo a quantidade de carga de 1C passa por 
uma secção transversal do condutor. 
101. (   ) A corrente contínua é caracterizada pelo fato de o sentido do campo elétrico que a produz se manter constante. 
102. (   ) Na corrente contínua, a intensidade de corrente se mantém constante. 
103. (   ) A corrente elétrica percorrendo determinado condutor produz efeitos, dependendo da natureza do condutor e da 
intensidade dessa corrente. 
104. (   ) A corrente elétrica sempre produz o efeito magnético. 
105. (   ) A corrente elétrica sempre produz o efeito químico. 
106. (  ) Na associação de resistores em série, a resistência R do resistor equivalente vale a soma das resistências dos 
resistores associados, enquanto que a intensidade da corrente que percorre o resistor equivalente é a mesma que 
percorre cada um dos resistores associados. 
107. (   ) Na associação de resistores em série, ddp entre os terminais do resistor equivalente vale o produto das ddp 
entre os terminais dos resistores associados. 
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108. (   ) A associação de resistores em paralelo é caracterizada pelo fato de a ddp entre os terminais de cada resistor 
associado ser a mesma da associação. 
109. (  ) Na associação de resistores em paralelo, a intensidade da corrente que percorre o resistor equivalente vale a 
soma das intensidades das correntes que percorrem cada um dos resistores associados. 
110. (   ) Na associação em paralelo, a tensão entre os terminais do resistor vale a soma das tensões entre os terminais 
dos resistores associados. 
111. (   ) O inverso da resistência do resistor equivalente, numa associação em paralelo, vale a soma das tensões entre 
os terminais dos resistores associados. 
112. (  ) O trabalho realizado sobre as cargas elétricas que percorrem um resistor, em um determinado intervalo de 
tempo, o qual representa a parcela da energia potencial elétrica das cargas que é transformada em energia térmica, é 
diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica resultante desse movimento  de cargas. 
113. (  ) A potência dissipada no resistor, por efeito Joule, vale o produto da intensidade da corrente que o percorre pela 
resistência desse resistor. 
114. (   ) As lâmpadas de filamento de tungstênio representam uma aplicação do chamado efeito Joule. 
115. (  ) A potência dissipada num resistor é tanto menor quanto maior for sua resistência, por isso no inverno ligamos o 
chuveiro numa posição referente a uma associação de resistores em série. 
116. (   ) Os fusíveis são elementos de proteção de circuitos contra correntes elétricas superiores a valores pré-
especificados. 
117. (  ) Caso o fusível seja atravessado por uma corrente superior à sua corrente nominal, o fusível provoca a 
interrupção de corrente que o atravessa, retornando ao normal caso a corrente volte a valores inferiores ao valor nominal. 
 
118. No circuito da figura abaixo, os fusíveis F1 e F2 têm resistência elétrica desprezível e suportam correntes de 
intensidade máxima igual a 5 A. 

 
 
Assinale a alternativa correta: 
A) Apenas o fusível F1 se danifica. 
B) Apenas o fusível F2 se danifica. 
C) Os dois fusíveis se danificam. 
D) Nenhum dos fusíveis se danifica. 
E) Não se dispõem de dados suficientes para verificar o funcionamento dos fusíveis. 
 
119. A figura abaixo ilustra um estudo sobre uma instalação elétrica, onde uma extensão, com capacidade de suportar 
até 20 A, está conectada a uma rede elétrica de 120 V. Nesta extensão estão conectados um aparelho com potência 

nominal de 60 W, um equipamento de resistência elétrica 120  e um benjamim (também conhecido por “T”). O 
benjamim possui capacidade de suportar intensidade de corrente elétrica até 15 A. No benjamim estão ligados um 

equipamento com resistência elétrica 30  e um outro aparelho com potência elétrica de 1200 W. É correto afirmar: 



 
a) A extensão não poderá suportar todos os equipamentos ligados simultaneamente. 
b) A extensão está dimensionada para suportar adequadamente todos os equipamentos da instalação. 
c) A extensão tem condições de suportar a instalação de todos os equipamentos, mas o benjamim não suporta a 
intensidade de corrente elétrica dos aparelhos nele instalados. 
d) A extensão somente poderá ser utilizada se o equipamento com 60 W de potência for desligado. 
e) As alternativas “a” e “d” estão corretas. 
 
 
120. No circuito abaixo, A é um amperímetro e V é um voltímetro, ambos ideais. Reproduza o circuito no caderno de 
respostas e responda: 

a) Qual o sentido da corrente em A? (desenhe uma seta). 
b) Qual a polaridade da voltagem em V? (escreva + e – nos terminais do voltímetro). 
c) Qual o valor da resistência equivalente ligada aos terminais da bateria? 
d) Qual o valor da corrente no amperímetro A? 
e) Qual o valor da voltagem no voltímetro V? 

 
 
 
121. (ENEM) Para economizar dinheiro com sua conta de luz, você deve aprender a calcular o consumo de energia 
elétrica de sua casa, que é fornecido, em sua conta, na unidade de kWh (Quilowatt-hora). Considere que seus aparelhos 
domésticos são os indicados na tabela abaixo, juntamente com sua respectiva potência e uma estimativa de seu tempo 
de uso. Considerando que o preço de 1 kWh é de R$ 0,50, seu gasto com a conta, após um mês (30dias), será de: 

Aparelho  Potência (W) Tempo de uso 

Chuveiro 2000 20 minutos por dia 

Ferro elétrico 4000 4,5 horas por mês 

Geladeira 200 24 horas por dia 

 
 
122. (ENEM) Em certo país, para não ocorrer um apagão de energia elétrica, o governo lançou uma campanha para que 
a população reduzisse o consumo residencial de energia. O órgão responsável pela energia elétrica nesse país orientou a 
população a economizar energia e, para isso, apresentou um cálculo desenvolvido por técnicos do órgão estatal para 
alcançar a meta de consumo ideal. O procedimento do cálculo era o seguinte: calcular a média de consumo dos três 
últimos meses e multiplicar esse resultado por 0,8. O valor encontrado seria a meta de consumo a ser atingida para a 
redução do gasto excessivo de energia elétrica. 



Se, na casa do Sr. Consciente Silva, o consumo de energia elétrica em julho, agosto e setembro foi de 341,9 kWh, 305,2 
kWh e 350,4 kWh, respectivamente, então sua meta de consumo, em kWh, para outubro será de 
(A) 232.   (B) 256.   (C) 260.   (D) 266.   (E) 332. 
 
123. (PUC) O circuito abaixo contém duas lâmpadas idênticas e uma bateria de 12V. Escolha a opção que descreve 
corretamente o que acontece com os brilhos das lâmpadas, quando a chave C é fechada. 

 
(A) A lâmpada B brilha mais intensamente e a lâmpada A apaga. 
(B) As lâmpadas A e B brilham mais intensamente. 
(C) As lâmpadas A e B brilham menos intensamente. 
(D) A lâmpada A brilha mais intensamente e a lâmpada B apaga. 
(E) Os brilhos das lâmpadas A e B permanecem os mesmos. 
 
124. (UFES) No circuito representado na figura, a chave S pode ser ligada nas posições 1 ou 2. 

 
 

A) Com a chave S ligada na posição 1, determine a corrente elétrica que atravessa a resistência de 2Ω. 
B) Com a chave S ligada na posição 2, determine a corrente elétrica que atravessa a resistência de 2Ω. 
C) Com a chave S ligada na posição 2, determine a potência elétrica dissipada em cada uma das resistências de 

3Ω. 
 
125. (UFMG) A potência P de um chuveiro elétrico, ligado a uma rede doméstica de tensão V = 220V é dado por P = 
V2/R, onde a resistência R do chuveiro é proporcional ao comprimento do resistor. A tensão V e a corrente elétrica i no 
chuveiro estão relacionados pela Lei de Ohm: V = R.i. Deseja-se aumentar a potência do chuveiro mudando-se apenas o 
comprimento do resistor. 

a) Ao aumentar a potencia a água ficará mais quente ou mais fria? 
b) Para aumentar a potência do chuveiro, o que deve ser feito com a resistência do chuveiro? 
c) O que acontece com a intensidade da corrente i quando a potência do chuveiro aumenta?   
d) O que acontece com o valor da tensão V quando a potencia do chuveiro aumenta? 

 
 
126. (UEL) A figura apresenta uma associação mista de resistores. Calcule o resistor equivalente entre o ponto A e B da 
figura, sabendo que R1 = 10Ω, 
R2 = 6Ω, R3 = 15Ω, R4 = 20Ω e R5 = 10Ω. 
 

 
 
 


