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1ª Questão) Num circuito elétrico, dois resistores, cujas resistências são R1 e R2, com R1 > R2, estão ligados 
em série. Chamando de i1 e i2 as correntes que os atravessam e de V1 e V2 as tensões a que estão 
submetidos, respectivamente, pode-se afirmar que: 
a) i1 = i2 e V1 = V2.   b) i1 = i2 e V1 > V2.   c) i1 > i2 e V1 = V2. 
d) i1 > i2 e V1 < V2.   e) i1 < i2 e V1 > V2. 
 
2ª Questão) Um certo resistor é percorrido por uma corrente elétrica. Cada elétron que compõe essa 
corrente transfere ao resistor, na forma de energia térmica, 8,0.10-19 joules. 
A que diferença de potencial está submetido o resistor? 
(Carga do elétron= 1,6.10-19 coulombs).  
 
3ª Questão) O gráfico a seguir mostra como varia a tensão elétrica em um resistor mantido a uma 
temperatura constante em função da corrente elétrica que passa por esse resistor. 
Com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que 

 
a) a corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica. 
b) a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. 
c) a resistência do resistor tem o mesmo valor qualquer que seja a tensão elétrica. 
d) dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. 
e) o resistor é feito de um material que obedece a Lei de Ohm. 
 
4ª Questão) Calcule a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B do circuito a seguir. Obs. todos 
os resistores possuem resistência igual a R. 

 
 
 
 
 

 

 



5ª Questão) No circuito a seguir, qual é a leitura do amperímetro?                                                                   
a) I = 0,2 A  
b) I = 10 A  
c) I = 5 A 
d) I = 2 A                                                                                                                                                    Ω 
e) I = 500 A 
 
 
                                                                                                                                                                   
6ª Questão) O choque elétrico, perturbação de natureza e efeitos diversos, que se manifesta no organismo 
humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica, é causa de grande quantidade de acidentes com 
vítimas fatais. Dos diversos efeitos provocados pelo choque elétrico, talvez o mais grave seja a fibrilação, 
que provoca a paralisia das funções do coração. A ocorrência da fibrilação depende da intensidade da 
corrente elétrica que passa pelo coração da vítima do choque. Considere que o coração do indivíduo 
descalço submetido a um choque elétrico, na situação ilustrada na figura adiante, suporte uma corrente 
máxima de 4mA, sem que ocorra a fibrilação cardíaca, e que a terra seja um condutor de resistência elétrica 
nula. Sabendo que a corrente percorre seu braço esquerdo, seu tórax e suas duas pernas, cujas resistências 
são iguais a, respectivamente, 700 Ω 300 Ω, 1.000 Ω e 1.000 Ω, e que , nessa situação, apenas 8% da 
corrente total passam pelo coração, em volts, a máxima diferença de potencial entre a mão esquerda e os pés 
do indivíduo para que não ocorra a fibrilação cardíaca. Despreze a parte fracionária de seu resultado, caso 
exista. 

 
 
7ª Questão) Nos períodos de estiagem em Brasília, é comum ocorrer o choque elétrico ao se tocar a 
carroceria de um carro ou a maçaneta de uma porta em um local onde o piso é recoberto por carpete. 
Centelhas ou faíscas elétricas de cerca de um centímetro de comprimento saltam entre os dedos das pessoas 
e esses objetos. Uma faísca elétrica ocorre entre dois corpos isolados no ar, separados por uma distância de 
um centímetro, quando a diferença de potencial elétrico entre eles atinge, em média, 10.000V. 
 
Com o auxílio do texto anterior, julgue os itens que se seguem. 
 
(1) O choque elétrico é sentido por uma pessoa devido à passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. 
(2) Os choques elétricos referidos no texto são perigosos porque são provenientes de cargas estáticas que 
acumulam grande quantidade de energia. 
(3) O processo de eletrização por indução é o principal responsável pelo surgimento do fenômeno descrito 
no texto. 
(4) O ar em uma região onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade superior a 10.000V/cm é um 
péssimo condutor de eletricidade. 
(5) O valor absoluto do potencial elétrico da carroceria de um carro aumenta devido ao armazenamento de 
cargas eletrostáticas. 
 
 8ª Questão) Num detector de mentiras, uma tensão de 6 V é aplicada entre os dedos de uma pessoa. Ao 
responder a uma pergunta, a resistência entre os seus dedos caiu de 400 kΩ para 300 kΩ. Nesse caso, a 
corrente no detector apresentou variação, em mA, de: 
a) 5    b) 10   c) 15   d) 20  
 



9ª Questão) A figura abaixo mostra quatro passarinhos pousados em um circuito no qual uma bateria de 
automóvel alimenta duas lâmpadas. Ao ligar-se a chave S, o passarinho que pode receber um choque 
elétrico é o de número: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
 
 
10ª Questão) Um condutor de secção transversal constante e comprimento L tem resistência elétrica R. 
Cortando-se o fio pela metade, sua resistência elétrica será igual a: 
a) 2R.  b) R/2.   c) R/4.   d) 4R.   e) R/3. 
 
11ª Questão) A figura mostra um cabo telefônico. Formado por dois fios, esse cabo tem comprimento de 
5,00km.  

 
Constatou-se que, em algum ponto ao longo do comprimento desse cabo, os fios fizeram contato elétrico 
entre si, ocasionando um curto-circuito. Para descobrir o ponto que causa o curto-circuito, um técnico mede 
as resistências entre as extremidades P e Q, encontrando 20,0Ω, e entre as extremidades R e S, encontrando  
80,0Ω. 
Com base nesses dados, é correto afirmar que a distância das extremidades PQ até o ponto que causa o 
curto-circuito é de 
a) 1,25 km.   b) 4,00 km.   c) 1,00 km.   d) 3,75 km. 
 
12ª Questão) Existem várias propriedades físicas que variam com a temperatura. Assinale a alternativa que 
apresenta uma propriedade física que não varia com a temperatura. 
a) A massa de mercúrio dentro de um termômetro 
b) A pressão dentro de um botijão de gás 
c) A resistência elétrica de um material condutor 
d) O comprimento de uma barra metálica 
 
13ª Questão) O tamanho dos componentes eletrônicos vem diminuindo de forma impressionante. Hoje 
podemos imaginar componentes formados por apenas alguns átomos. Seria esta a última fronteira? A 
imagem a seguir mostra dois pedaços microscópicos de ouro (manchas escuras) conectados por um fio 
formado somente por três átomos de ouro. Esta imagem, obtida recentemente em um microscópio eletrônico 
por pesquisadores do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, localizado em Campinas, demonstra que é 
possível atingir essa fronteira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Calcule a resistência R desse fio microscópico, considerando-o como um cilindro com três diâmetros 
atômicos de comprimento. Lembre-se que, na Física tradicional, a resistência de um cilindro é dada por 
 



A

L
R ρ=  

  
onde ρ  é a resistividade, L é o comprimento do cilindro e A é a área da sua secção transversal. Considere a 
resistividade do ouro ρ =1,6×10-8 Ωm, o raio de um átomo de ouro 2,0×10-10 m e aproxime 2,3≈π . 
 
b) Quando se aplica uma diferença de potencial de 0,1V nas extremidades desse fio microscópico, mede-se 
uma corrente de 8,0×10-6 A. Determine o valor experimental da resistência do fio. A discrepância entre esse 
valor e aquele determinado anteriormente deve-se ao fato de que as leis da Física do mundo macroscópico 
precisam ser modificadas para descrever corretamente objetos de dimensão atômica. 
 
14ª Questão) Duas lâmpadas, L1 e L2, são idênticas, exceto por uma diferença: a lâmpada L1 tem um 
filamento mais espesso que a lâmpada L2. Ao ligarmos cada lâmpada a uma tensão de 220 V, observaremos 
que: 
a) L1 e L2 terão o mesmo brilho. 
b) L1 brilhará mais, pois tem maior resistência. 
c) L2 brilhará mais, pois tem maior resistência. 
d) L2 brilhará mais, pois tem menor resistência. 
e) L1 brilhará mais, pois tem menor resistência. 
 
15ª Questão) O circuito a seguir mostra uma bateria de 6V e resistência interna desprezível, alimentando 
quatro resistências, em paralelo duas a duas. Cada uma das resistências vale R=2Ω. 

 
a) Qual o valor da tensão entre os pontos A e B? 
b) Qual o valor da corrente que passa pelo ponto A? 
 
16ª Questão) No circuito a seguir, A é um amperímetro e V é um voltímetro, ambos ideais. Reproduza o 
circuito no caderno de resposta 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 ligadas aos terminais da bateria? 
d) Qual o valor da corrente no amperímetro A? 
e) Qual o valor da voltagem no voltímetro V? 
 
17ª Questão) Considere um circuito formado por 4 resistores iguais, interligados por fios perfeitamente 
condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um cubo, como mostra a figura a 
seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de potencial V, a corrente que circulará entre A e B 
valerá: 



a) 4V/R. 
b) 2V/R. 
c) V/R. 
d) V/2R. 
e) V/4R. 
 
 
 
 
 
 
 
18ª Questão) O valor das correntes i1, i2 e i3 no circuito a seguir são, respectivamente: 
a) 0,33 A, 0,17 A  e zero 
b) zero, zero e 1,20 A 
c) 3,33 A, 1,67 A  e zero 
d) zero, zero e 1,00 A 
e) 33,3 A, 16,7 A e zero 
 
 
 
19ª Questão) A figura abaixo representa parte do circuito elétrico ideal de uma residência, com alguns dos 
componentes eletrodomésticos identificados. Na corrente alternada das residências (chamada de 
monofásica), os dois fios recebem os nomes de "fase" (F) e "neutro" (N) ou "terra" (e não "positivo" e 
"negativo", como em corrente contínua). O fio fase tem um potencial elétrico de aproximadamente 220V em 
relação ao neutro ou em relação a nós mesmos (também somos condutores de eletricidade), se estivermos 
descalços e em contato com o chão. 

 
Das quatro afirmativas abaixo, apenas uma está errada.  Assinale-a. 
a) Quando todos os equipamentos estão funcionando, a resistência elétrica equivalente da residência 
aumenta, aumentando, também, a corrente, e, por conseguinte, o consumo de energia. 
b) Todos os equipamentos de dentro da residência estão em paralelo entre si, pois cada um deles pode 
funcionar, independentemente de os outros estarem funcionando ou não. 
c) O disjuntor J deve ser colocado no fio fase (F) e não no neutro (N), pois, quando o desligarmos, para, por 
exemplo, fazermos um determinado serviço elétrico, a casa ficará completamente sem energia, eliminando-
se qualquer possibilidade de risco de um choque elétrico. 
d) O fusível ou disjuntor J está ligado em série com o conjunto dos equipamentos existentes na casa, pois, se 
o desligarmos, todos os outros componentes eletroeletrônicos ficarão sem poder funcionar. 
 
20ª Questão) Em 1999, foi construído um novo prédio na UFRRJ. Em uma de suas salas, existem várias 
tomadas elétricas, sendo que algumas fornecem uma diferença de potencial de 110 V e outras de 220 V. Um 
técnico foi até a sala para colocar rótulos nas diferentes tomadas. Ele dispunha de duas lâmpadas iguais e 
adequadas para uso em 110V e de dois suportes de lâmpada e fio condutor, com o objetivo de montar um 
circuito de teste. 
Como o técnico deve conectar as duas lâmpadas num circuito, de modo que não haja o risco de queimá-las 
quando for identificar as tomadas? 


