
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 EXERCÍCIOS: 

 
Questão nº1 
Uma corrente elétrica de 3,0 A percorre um fio de cobre. Sabendo-se que a carga de um elétron é igual a 
1,6 × 10

-19
 C, o número de elétrons que atravessa, por minuto, a seção reta deste fio é, aproximadamente: 

a) 1,1 × 10
21 

b) 3,0 × 10
6 

c) 2,0 × 10
10 

d) 1,8 × 10
11 

e) 4,0 × 10
15

 
 
Questão nº2 
Uma das especificações mais importantes de uma bateria de automóvel é o 'ampere-hora' (Ah), uma 
unidade prática que permite ao consumidor fazer uma avaliação prévia da durabilidade da bateria. Em 
condições ideais, uma bateria de 50 Ah funciona durante 1 h quando percorrida por uma corrente elétrica de 
intensidade 50 A, ou durante 25 h, se a intensidade da corrente for 2 A. Na prática, o ampere-hora nominal 
de uma bateria só é válido para correntes de baixa intensidade - para correntes de alta intensidade, o valor 
efetivo do ampere-hora chega a ser um quarto do valor nominal. Tendo em vista essas considerações, 
pode-se afirmar que o ampere-hora mede a: 
a) potência útil fornecida pela bateria. 
b) potência total consumida pela bateria. 
c) força eletromotriz da bateria. 
d) energia potencial elétrica fornecida pela bateria. 
e) quantidade de carga elétrica fornecida pela bateria. 
 
Questão nº3 
A maioria dos relógios digitais é formada por um conjunto de quatro displays, compostos por sete filetes 
luminosos. Para acender cada filete, é necessária uma corrente elétrica de 10 miliamperes. O primeiro e o 
segundo displays do relógio ilustrado a seguir indicam as horas, e o terceiro e o quarto indicam os minutos. 

 
Admita que esse relógio apresente um defeito, passando a indicar, permanentemente, 19 horas e 06 
minutos. A pilha que o alimenta está totalmente carregada e é capaz de fornecer uma carga elétrica total de 
720 coulombs, consumida apenas pelos displays. O tempo, em horas, para a pilha descarregar totalmente é 
igual a: 
a) 0,2 
b) 0,5 
c) 1,0 
d) 2,05 
e) 6,5 
 
Questão nº4 
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Um resistor ôhmico, de resistência R = 20 ohms, submetido à ddp de 200V e percorrido por uma corrente 
elétrica de intensidade 10 A , dissipa uma potência de 2000W.  Se o mesmo resistor for submetido a ddp de 
100V, a intensidade da corrente que o percorrerá, em amperes, e a potência que dissipará, em watts, serão, 
respectivamente, 
a) 10 e 1000. 
b) 10 e 500. 
c) 5 e 4000. 
d) 5 e 2000. 
e) 5 e 500. 
 
Questão nº5 
Imagine que você tenha comprado um chuveiro elétrico para ser alimentado por uma tensão de 120 V e que 
a potência consumida seja de 3000 W. Ao instalar o chuveiro, você precisa decidir sobre o diâmetro do fio 
que deve ser conectado à rede elétrica para alimentar o chuveiro. Imagine que a tabela abaixo represente o 
diâmetro do fio de cobre, a corrente elétrica máxima permitida e o preço por metro. Assim, podemos afirmar 
que: 

 
a) você deve comprar o fio com diâmetro de 1,0 mm, pois a corrente que o fio suporta é suficiente e seu 
custo é menor que o de fios com diâmetros superiores. 
b) você deve comprar o fio com diâmetro de 1,5 mm, pois a corrente que o fio suporta é suficiente e seu 
custo é menor que o de fios com diâmetros superiores. 
c) você deve comprar o fio com diâmetro de 2,0 mm, pois a corrente que o fio suporta é suficiente e seu 
custo é menor que o de fios com diâmetros superiores. 
d) você deve comprar o fio com diâmetro de 2,5 mm, pois a corrente que o fio suporta é suficiente e seu 
custo é menor que o de fios com diâmetros superiores. 
e) você deve comprar o fio com diâmetro de 3,0 mm, pois a corrente necessária para alimentar o chuveiro é 
de 36 A. 
 
Questão nº6 
A FIG. 1 representa uma associação de resistências idênticas e a FIG. 2, uma bateria e fios de ligação. 

 
Para se obter o maior valor de corrente elétrica, os fios devem ser ligados nos pontos 
a) A e B. 
b) A e D. 
c) B e C. 
d) C e D. 
e) B e D 
 
Questão nº7 
Num circuito elétrico, uma fonte de 18 V e resistência elétrica 0,50 Ω, alimenta três resistores, de 
resistências 1,0 Ω,    2,0 Ω e 6,0 Ω, conforme a seguir representado. 

 



As leituras dos amperímetros ideais A1 e A2 são, em amperes, respectivamente 
a) 6,0 e 4,5 
b) 6,0 e 1,5 
c) 4,0 e 3,0 
d) 4,0 e 1,0 
e) 2,0 e 1,5 
 
Questão nº8 

Com o auxílio de um guindaste, uma plataforma de massa 5 kg é utilizada para erguer, desde o solo até 

a altura de 5 m, a atriz que será destaque de um dos carros alegóricos da escola de samba Unidos da 

Lua Cheia, cuja fantasia tem massa de 25 kg. Dado: g = 10 m/s
2
 

 

Se o trabalho que o peso do conjunto atriz + fantasia + plataforma realiza durante esse deslocamento tiver 

módulo igual a 4 500 J, a massa da atriz será, em kg, igual a 

a) 90.         b) 75.         c) 60.         d) 55.        e) 40 

 

 
Questão nº9 
 
(UERJ)Na brincadeira conhecida como cabo-de-guerra, dois grupos de palhaços utilizam uma corda ideal 

que apresenta um nó no seu ponto mediano. O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da 

resultante F das forças aplicadas sobre o nó, em função da sua posição x.  

Considere que a força resultante e o deslocamento sejam paralelos.O 

trabalho realizado por F, no deslocamento de 0 a 9 m é: 

a)230J 

b)140J 

c)350J 

d)150J 

e)300J 

 

 
Questão nº10 
 
Em uma construção, deseja-se que um motor elétrico, acoplado a uma roldana, seja capaz de elevar uma 
lata de concreto com 18 quilogramas, a uma altura de 9,0 metros, em 12 segundos. A potência útil desse 
motor, em watts, é: 
a) 135W 
b)120W 
c)150W 
d)165W 
e)175W 
 
Questão nº11 
 
(FUND. CARLOS CHAGAS) Uma mola elástica ideal, submetida a ação de uma força de intensidade F = 
10N, está deformada de 2,0cm. A energia elástica armazenada na mola é de:   
      a) 0,10J  
      b) 0,20J  

 



      c) 0,50J  
      d) 1,0J  
      e) 2,0J  
 
Questão nº12 
 
 Em uma partida de handebol, um atleta arremessa a bola a uma velocidade de 72km/h. Sendo a massa da 

bola igual a 450g e admitindo que a bola estava inicialmente em repouso, o trabalho realizado sobre ela  é 

de: 

a) 40J 

b)70J 

c)75J 

d)80J 

e)90J  

 

Questão nº13 
 
Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética dela em função do tempo, durante parte 

do trajeto, está representada neste gráfico: 

 

Os pontos Q e R, indicados nesse gráfico, correspondem a dois instantes diferentes do movimento de Rita. 

Despreze todas as formas de atrito. 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que Rita atinge 

a) velocidade máxima em Q e altura mínima em R. 

b) velocidade máxima em R e altura máxima em Q. 

c) velocidade máxima em Q e altura máxima em R. 

d) velocidade máxima em R e altura mínima em Q.  

e) velocidade mínima em R e altura mínima em Q.  

 
Questão nº14 
 
Um termômetro está graduado numa escala X tal que 60 °X corresponde a 100 °C e - 40 °X corresponde a 
0 °C. 
Uma temperatura de 60 °C corresponde a que temperatura lida no termômetro de escala X? 
a) 28 °X 
b) 25 °X 
c) 18 °X 
d) 20 °X 
e) 30 °X 
 
Questão nº15 
 

Um elevador hidráulico que equilibra um carro de 8 000N de peso. Qual é a força que deve ser 
aplicada sobre o êmbolo menor de área 100 cm2 sabendo-se que a área do êmbolo maior é de 
100 000 cm2 ? 



a) 4N 
b) 6N 
c) 8N 
d) 10N 
e) 12N 
 
Questão nº16 
 
Uma placa de alumínio tem um grande orifício circular no qual foi colocado um pino, também de alumínio, 
com grande folga. O pino e a placa são aquecidos de 500 °C, simultaneamente. 
Podemos afirmar que 
a) a folga irá aumentar, pois o pino ao ser aquecido irá contrair-se. 
b) a folga diminuirá, pois ao aquecermos a chapa a área do orifício diminui. 
c) a folga diminuirá, pois o pino se dilata muito mais que o orifício. 
d) a folga irá aumentar, pois o diâmetro do orifício aumenta mais que o diâmetro do pino. 
e) a folga diminuirá, pois o pino se dilata, e a área do orifício não se altera. 
 
Questão nº17 

 
Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, contendo 600 g de água à temperatura inicial 
de 90 °C. Após 4 horas ele observa que a temperatura da água é de 42 °C. A perda média de energia da 
água por unidade de tempo é: 
Dado: c = 1,0 cal/g. °C 

a) 2,0 cal/s 
b) 18 cal/s 
c) 120 cal/s 
d) 8,4 cal/s 
e) 1,0 cal/s 

 

Questão nº18 
 
Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas nas afirmações seguintes: 
I. Na atmosfera terrestre, a pressão atmosférica ___________ à medida que aumenta a altitude. 
II. no mar, a pressão na superfície é ________ do que a pressão a 10 m  de profundidade. 
a) aumenta - diminui 
b) permanece constante - menor 
c) permanece constante - maior 
d) diminui - maior 
e) diminui - menor 
 
Questão nº19 
 
Três cubos de igual volume, um de chumbo, um de ferro e um de alumínio, são mergulhados em 
água. Pode-se afirmar que o empuxo exercido pela água sobre: 
a) o bloco de chumbo é maior do que o exercido sobre os outros dois blocos; 
b) o bloco de alumínio ‘maior do que o exercido sobre os outros dois blocos; 
c) cada bloco é o mesmo; 
d) cada bloco é proporcional à sua densidade; 
e) cada bloco é inversamente proporcional à sua densidade. 
 
Questão nº20 
 
No início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo possibilitaram uma 
qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos saudáveis, ligados à higienização 
bucal, foi a utilização de tubos de pasta dental e as respectivas escovas de dente. 
Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve 
apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta, dentro do tubo, será: 
a) maior no fundo do tubo, se apertar no fundo.      
b) menor no fundo do tubo, se apertar perto do bico de saída. 



c) maior no meio do tubo, se apertar no meio. 
d) menor no fundo do tubo, se apertar no meio. 
e) igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. 
 

GABARITO 
 

1-A    2-E   3-C   4-E    5-D   6-D    7-B   8-C   9-A   10-B    11-A    12-E     13-B   14-D    15-C    16-D    17-A    
18-E    19-C    20-E 


