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                               Disciplina: Física – 2ª série EM A 

             
 
Nome do aluno _______________________________________Nº _____Turma_________ 
 
 
 
1. (Eear 2017)  Um aparelho continha as seguintes especificações de trabalho: Entrada 9 V 500mA.-  A 
única fonte para ligar o aparelho era de 12 V.  Um cidadão fez a seguinte ligação para não danificar o 
aparelho ligado à fonte: 
 

 
 
Considerando a corrente do circuito igual a 500 mA,  qual deve ser o valor da resistência R,  em ,Ω  para 
que o aparelho não seja danificado?  
a) 4     b) 5     c) 6     d) 7  e) 8   
   
2. (Pucrj 2017)  Considere o circuito da figura abaixo em que as resistências são dadas em kW  e a 
bateria é considerada ideal com uma força eletromotriz de 12  Volts. 
 

 
 
a) Qual é a diferença de potencial no resistor 2R ?  
b) Qual é a potência dissipada pelo circuito? 
c) A resistência 3R  agora é retirada do circuito e substituída por um fio sem resistência. Qual é a nova 
corrente que passa por 1R ?   
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3. (Pucrj 2017)  O arranjo de resistores da figura se chama Ponte de Wheatstone. Escolhendo o resistor 
R  adequadamente, podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de resistência 
5,0 .W  
 

 
 
Determine, em ,W  qual é o valor da resistência de R  para que a corrente no resistor de 5,0 W  seja nula.  
a) 2,0     b) 3,0     c) 4,0     d) 5,0     e) 6,0     
   
4. (Ufjf-pism 3 2017)  Em uma aula de Física, o professor apresenta para seus alunos três lâmpadas com 
as seguintes especificações: 1L : 20 W 120 V,-  2L : 40 W 120 V-  e 3L :15 W 120 V.-  Em seguida faz duas 
ligações com as lâmpadas, montando os circuitos A  e B,  como mostram as figuras abaixo. 
 

 
 
Com base nas informações, responda as seguintes questões: 
 
a) Calcule a resistência equivalente de cada circuito. 
b) Qual lâmpada terá o maior brilho em cada circuito? Justifique sua resposta. 
c) Alimentando os circuitos com V 120 V,=  qual a corrente em cada um dos circuitos no caso de a 
lâmpada 1L  se queimar? Justifique sua resposta.  
   
5. (Uerj 2017)  Durante uma aula de eletricidade, um professor analisou um circuito elétrico composto 
por uma bateria, de tensão constante U  igual a 12 V,  e quatro resistores idênticos R  de 10 ,W  conforme 
indicado no esquema. 
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Determine, em ampères, a corrente elétrica que se estabelece na bateria.  
   
6. (Unisc 2017)  Os seguintes circuitos elétricos têm as mesmas resistências valendo cada uma R.  
Afirma-se que os circuitos que tem entre os pontos a  e b  a menor e a maior resistência equivalente são, 
respectivamente, os seguintes circuitos: 
 

  
a) (I) e (II)    b) (III) e (IV)    c) (IV) e (III)    d) (III) e (II)     e) (II) e (IV)    
   
7. (Acafe 2017)  Um professor de Física elaborou quatro circuitos, utilizando pilhas idênticas e ideais e 
lâmpadas idênticas e ideais, conforme a figura. 
 

 
 
Considere a tensão de cada pilha V  e a resistência de cada lâmpada R.  Depois, fez algumas afirmações 
sobre os circuitos. Analise-as. 
 
I. A corrente elétrica total que percorre o circuito 1 é de mesma intensidade que a corrente elétrica total 
que percorre o circuito 4. 
II. A corrente elétrica total que percorre o circuito 3 é de mesma intensidade que a corrente elétrica total 
que percorre o circuito 4. 
III. A corrente elétrica que atravessa uma das lâmpadas do circuito 3 tem o triplo da intensidade da 
corrente elétrica que atravessa uma lâmpada do circuito 2. 
IV. A tensão sobre uma das lâmpadas do circuito 1 é maior que a tensão sobre uma das lâmpadas do 
circuito 4. 
 
Todas as afirmativas estão corretas em:  
a) II – III    b) I – II    c) I – II – III    d) II – III – IV    
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8. (Ufpr 2017)  Quatro resistores, cada um deles com valor R,  estão conectados por meio de fios 
condutores ideais, segundo o circuito representado na figura abaixo. O circuito é alimentado por um 
gerador ideal que fornece uma tensão elétrica constante. Inicialmente, o circuito foi analisado segundo a 
situação 1 e, posteriormente, os pontos A  e B  foram interligados por meio de um fio condutor, de 
acordo com a situação 2.  
 

 
 
Com base nessas informações, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 
(     ) A intensidade de corrente elétrica no gerador é a mesma para as duas situações representadas.  
(     ) Ao se conectar o fio condutor entre os pontos A  e B,  a resistência elétrica do circuito diminui.  
(     ) Na situação 2,  a intensidade de corrente elétrica no gerador aumentará, em relação à situação 1.   
(     ) A diferença de potencial elétrico entre os pontos A  e B,  na situação 1,  é maior que zero.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
a) F – V – V – F.    
b) F – V – F – V.    
c) V – F – V – F.     
d) V – F – F – F.    
e) V – V – V – V.     
   
9. (Ufrgs 2017)  A diferença de potencial entre os pontos (i)  e (ii)  do circuito abaixo é V.   
 

 
 
Considerando que todos os cinco resistores têm resistência elétrica R,  a potência total por eles dissipada 
é  

a) 
22V R.     b) 

2V (2R).     c) 
2V (5R).    d) 

2 24V R .     e) 
2 2V (4R ).    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Considere o campo gravitacional uniforme.  
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10. (Pucrs 2017)  Na figura abaixo, estão representadas quatro lâmpadas idênticas associadas por fios 
condutores ideais a uma bateria ideal B.  Uma chave interruptora C  e três amperímetros ideais também 
fazem parte do circuito. Na figura, a chave interruptora está inicialmente fechada, e os amperímetros 
1 2A , A  e 3A  medem intensidades de correntes elétricas, respectivamente, iguais a 1 2i , i  e 3i .  

 

 
 
Quando a chave interruptora C  é aberta, as leituras indicadas por 1 2A , A  e 3A  passam a ser, 
respectivamente,  
a) menor que 1i ,  menor que 2i  e igual a 3i .     
b) menor que 1i ,  igual a 2i  e igual a 3i .     
c) igual a 1i ,  maior que 2i  e maior que 3i .     
d) igual a 1i ,  igual a 2i  e menor que 3i .     
e) maior que 1i ,  maior que 2i  e maior que 3i .     
   
11. (Mackenzie 2016)   

 
 
A figura acima representa um circuito elétrico constituído de uma fonte de tensão contínua de 100 V  
alimentando quatro resistores. Pode-se afirmar que a tensão elétrica nas extremidades do resistor de 
resistência elétrica 30 Ω  vale  
a) 20 V     b) 30 V     c) 40 V     d) 50 V     e) 100 V     
   
12. (Pucrj 2016)  Um resistor é ligado a uma bateria e consome 1,0 W. Se a tensão aplicada pela bateria é 
dobrada, qual é a potência dissipada por esse mesmo resistor, em Watts?  
a) 0,25     b) 0,50     c) 1,0     d) 2,0     e) 4,0     
   
13. (Imed 2016)  O circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e bateria ideais: 
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Com base nas informações, qual o valor da resistência R  indicada?  
a) 5 .Ω     b) 6 .Ω     c) 7 .Ω     d) 8 .Ω     e) 9 .Ω     
   
14. (Espcex (Aman) 2016)  No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ôhmicos são 
iguais e têm resistência R 1,0 .= W  Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de E 5,0 V.=  
A diferença de potencial entre os pontos A  e B  é de: 
 

  
a) 1,0 V     b) 2,0 V     c) 2,5 V     d) 3,0 V     e) 3,3 V     
   
15. (Enem 2016)  Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para 
simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. 
Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência 
elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes (2H,HB  e 
6B)  para efetuar três traçados distintos. 
 

 
 
Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de 
casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as resistências 
elétricas (R), medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são 
mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam a Lei de Ohm. 
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Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A  e B  do desenho e, em seguida, conectou-o nos 

terminais B  e C,  anotando as leituras ABR  e BCR , respectivamente. Ao estabelecer a razão 
AB

BC

R
R  qual 

resultado o estudante obteve?  

a) 1     b) 
4
7      c) 

10
27     d) 

14
81     e) 

4
81     

   
16. (Ufpa 2016)  A figura a seguir representa o esquema das resistências elétricas de um certo aparelho, 
no qual o valor de cada resistência está indicado. 
 

 
 
Sabendo-se que a corrente elétrica, na resistência 2R 3= W é de 2i 1A,=  pode-se afirmar que a A  
potência elétrica dissipada no resistor 1R , em Watts, é de  
a) 20.     b) 30.      c) 40.      d) 50.      e) 60.     
   
17. (Uern 2015)  A resistência R  na associação de resistores a seguir é igual a  
 

  
a) 10 .Ω     b) 20 .Ω     c) 30 .Ω     d) 40 .Ω     
   
18. (Pucrj 2015)  No circuito abaixo, a corrente que passa pelo trecho AB  vale 1,0 A. 
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O valor da resistência R  é, em ohms:  
a) 30     b) 10     c) 20     d) 12     e) 50     
   
19. (Unisc 2015)  Qual desses circuitos elétricos consome a menor energia, sabendo que entre os pontos 
a  e b  de cada circuito é aplicada a mesma tensão e que todas as resistências são iguais?  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   
20. (Fuvest 2015)  Dispõe se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes potências, projetadas para 
serem utilizadas em 110 V  de tensão. Elas foram acopladas, como nas figuras I, II e III abaixo, e ligadas 
em 220 V.  
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Em quais desses circuitos, as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas a uma 
fonte de tensão de 110 V?   
a) Somente em I.     
b) Somente em II.     
c) Somente em III.     
d) Em I e III.     
e) Em II e III.     
 
21. (Upe-ssa 2 2017)  Um estudo do ciclo termodinâmico sobre um gás que está sendo 

testado para uso em um motor a combustão no espaço é mostrado no diagrama a seguir.  

 

 
 

Se intED  representa a variação de energia interna do gás, e Q  é o calor associado ao ciclo, 

analise as alternativas e assinale a CORRETA.  

a) intE 0, Q 0D = >     

b) intE 0, Q 0D = <     

c) intE 0, Q 0D > <     

d) intE 0, Q 0D < >     
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e) intE 0, Q 0D = =     

   

22. (Ufrgs 2017)  Observe a figura abaixo. 

 

 
 

A figura mostra dois processos, I e II, em um diagrama pressão (P) volume (V)´  ao longo dos 

quais um gás ideal pode ser levado do estado inicial i  para o estado final f.   

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem 

em que aparecem. 

 

De acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica, a variação da energia interna é __________ nos 

dois processos. O trabalho IW  realizado no processo I é __________ que o trabalho IIW  

realizado no processo II.  

a) igual − maior    

b) igual − menor    

c) igual − igual    

d) diferente − maior    

e) diferente − menor    

   

23. (Epcar (Afa) 2017)  Um sistema termodinâmico constituído de nmols  de um gás perfeito 

monoatômico desenvolve uma transformação cíclica ABCDA  representada no diagrama a 

seguir. 
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De acordo com o apresentado pode-se afirmar que  

a) o trabalho em cada ciclo é de 800 J  e é realizado pelo sistema.    

b) o sistema termodinâmico não pode representar o ciclo de uma máquina frigorífica uma vez 

que o mesmo está orientado no sentido anti-horário.    

c) a energia interna do sistema é máxima no ponto D  e mínima no ponto B.     

d) em cada ciclo o sistema libera 800 J  de calor para o meio ambiente.    

   

24. (Fepar 2017)  A grande novidade do mercado de carros compactos é o uso de motor de 3  

cilindros.  

 

Desde o primeiro motor a gasolina fabricado em 1885 por Gottlieb Daimler, engenheiros do 

mundo inteiro vêm buscando alternativas para melhorar sua eficiência, ou seja, torná-lo mais 

econômico, mais potente, com maior torque e menos poluente.  

“Os atuais motores de três cilindros, como o usado no Up, lançado pela Volkswagen, são mais 

uma etapa deste infindável processo em busca da “eficiência energética””. 

 

 
 

Fatores que tornam o motor 3  cilindros mais econômico  
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1. Em média, 20%  da potência gerada por um motor é utilizada para vencer os atritos. De 

cara, o motor com um cilindro a menos já economiza 15%  dessa conta, ou seja, permite 

aproveitar mais a potência para movimentar o carro propriamente.  

2. O tamanho do bloco do motor diminui com um cilindro a menos. Dependendo do modelo 

pode chegar a 30 kg  a menos de massa total.  

3. Com um cilindro a menos, tem-se menor geração de calor, o que implica menos energia 

dissipada.  

 

Com base no texto e em conceitos de termodinâmica, julgue as afirmativas que se seguem.  

(     )  A redução de energia dissipada no motor 3  cilindros aumenta a eficiência do motor, mas 

não altera o trabalho realizado na transformação de energia térmica em mecânica, em razão 

da baixa potência desses motores.    

(     )  A redução de massa, pela existência de um cilindro a menos, implica um trabalho 

mecânico menor para se atingir uma mesma velocidade de um carro com 4 cilindros e massa 

maior.    

(     )  Um motor de 4  cilindros com potência superior e rendimento inferior ao de 3  cilindros 

realiza menos trabalho com a mesma quantidade de combustível, porém mais rapidamente.    

(     )  Para que um motor 3  cilindros consiga converter calor em trabalho, deve operar em 

ciclos entre fontes à mesma temperatura.   

(     )  Os avanços obtidos na fabricação dos motores 3  cilindros comprovam a possibilidade 

de construir uma máquina de moto perpétuo, desde que as novas tecnologias reduzam as 

perdas, igualando a entropia a zero.   

   

25. (Uel 2017)  Considere o diagrama pV  da figura a seguir. 
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O ciclo fechado ao longo do percurso abcda  é denominado ciclo Otto e representa o modelo 

idealizado dos processos termodinâmicos que ocorrem durante o funcionamento de um motor 

a gasolina. O calor recebido pelo motor, dado por 1Q , é fornecido pela queima da gasolina no 

interior do motor. W  representa o trabalho realizado pelo motor em cada ciclo de operação, e 

2Q  é o calor rejeitado pelo motor, por meio da liberação dos gases de exaustão pelo 

escapamento e também via sistema de arrefecimento. 

Considerando um motor que recebe 2.500 J de calor e que realiza 875 J  de trabalho em cada 

ciclo de operação, responda aos itens a seguir. 

 

a) Sabendo que o calor latente de vaporização da gasolina vale 
4 J5 10 ,
g

´
 determine a massa 

de gasolina utilizada em cada ciclo de operação do motor. 

b) Sabendo que, em um ciclo termodinâmico fechado, a soma das quantidades de calor 

envolvidas no processo é igual ao trabalho realizado no ciclo, determine a quantidade de calor 

rejeitada durante cada ciclo de operação do motor. 
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GABARITO 
 
1: [C]  

2: a) R = 7,2 V  b) P = 7,2 mW  c) i = 1,5 mA   3: [B] 

4: 

 a) R1 = 720 W;  R2 = 360 W;  R3 = 960 W;  

b) Circuito A: 1L  brilha mais que 2L . 

Circuito B: 3L  brilha mais que 1L  e 2L . 

 

c) Circuito B: Ai 0.=
 

Circuito A: iB = 0,91 A 

 

5: i = 3 A 6: [C]  7: [A]  8: [D]  9: [A]  10: [B]  11: [B] 

 

12: [E]  13: [C]  14: [B]  15: [B]  16: [D]  17: [C]  18: [A] 

 

19: [D]  20: [D]   21: [B]  22: [B]  23: [D]  24: F – V – V – F – F. 

 

25: 

 a) m = 0,05 g b) Q2 = -1.625 J  

 


