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Conteúdo de Recuperação Semestral  

• Campo Elétrico (Un. 8 – Cap. 26); 

• Potencial Elétrico (Un. 8 – Cap. 27); 

• Intensidade de corrente elétrica (Un. 9 – Cap. 29); 

• Circuitos Simples (Un. 9 – Cap. 30); 

• Efeito Joule (Un. 9 – Cap. 31). 

 

Para as questões que seguem utilize, caso necessário, os 

seguintes arredondamentos: 

• Carga elementar |�| � 1,6 � 10	
�	C; 

• Constante eletrostática do vácuo: � � 9,0 � 10�	C ∙
��

�� ; 

• � � 3. 

 

1. Por uma secção reta de um condutor metálico 

atravessam, em 10	s, 3 � 10
� elétrons. Calcule, quando for 

o caso, em unidades SI, 

a) a quantidade de carga elétrica, em módulo, que 

atravessa essa secção reta do condutor; 

b) a intensidade média da corrente elétrica que 

atravessa esse condutor. 

 

2. Uma corrente elétrica do tipo eletrônica de intensidade 

igual a 10	A é estabelecida em um fio condutor de 2,5	mm� 

de área de secção reta. Calcule, quando for o caso, em 

unidades SI, para um intervalo de tempo de 2,0	s, 

a) a quantidade de carga elétrica que atravessa essa 

secção reta; 

b) A quantidade de elétrons que atravessa essa secção 

reta. 

 

3. O gráfico a seguir representa como a intensidade da 

corrente elétrica � que atravessa um fio condutor varia em 

função do tempo �. 

 

Com base nesse gráfico, calcule, quando for o caso, em 

unidades SI, para o intervalo de tempo de 0	s até 6,0	s, 

a) a quantidade de carga elétrica que atravessa esse fio 

condutor; 

b) a intensidade média da corrente elétrica que 

atravessa esse fio condutor. 

4. O gráfico a seguir retrata como a intensidade da 

corrente elétrica que atravessa um fio condutor metálico 

varia com o passar do tempo. 

 

Com base nesse gráfico, calcule, quando for o caso, em 

unidades SI, 

a) a quantidade de carga elétrica que atravessa esse fio 

condutor entre o intervalo de tempo de 0	s até 8,0	s; 

b) a quantidade de portadores de carga elétrica que 

atravessa esse fio condutor entre o intervalo de 

tempo de 0	s até 8,0	s 

 

5. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um 

gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus 

terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é 

estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa 

de 2,0 � 10
!	íons/segundo para o polo B. Os íons 

positivos se deslocam, com a mesma taxa, para o polo A. 

 

Sabendo que os íons são monovalentes, responda aos 

itens que seguem. 

a) Qual o sentido, do ponto de vista do leitor, da 

corrente elétrica convencional estabelecida no 

interior da lâmpada?  

b) Qual a intensidade média da corrente elétrica, em 

ampères, estabelecida nesse condutor? 

 

6. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente 

elétrica de intensidade igual a 10 A quando submetido a 

uma diferença de potencial elétrico igual a 30 V. Com base 

nessas informações e considerando que o condutor seja 

ôhmico (sua resistência elétrica se mantém constante), 

calcule, quando for o caso, em unidades SI, 

a) a potência elétrica dissipada por efeito Joule por esse 

resistor; 

b) a energia elétrica consumida por esse resistor em um 

intervalo de tempo de 10	h; 
c) o valor pago pela energia elétrica consumida por esse 

resistor, no intervalo de tempo do item (b), se o valor 

do kWh na região em que se encontra o equipamento 

vale R$0,80. 
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7. Sabemos que quando uma corrente elétrica atravessa 

um resistor de resistência elétrica - a energia elétrica 

disponibilizada a ele é convertida integralmente em 

energia térmica.  

Considere uma situação em que um resistor de resistência 

elétrica - seja mergulhado em um recipiente adiabático 

que contém 1 L de água (calor específico = 1 cal/g ∙ 2 e 

densidade igual a 1 kg/L). Considere ainda que esse 

resistor esteja conectado a uma fonte de tensão contínua 

de 40 V e seja percorrido por uma corrente elétrica de 

intensidade igual a 20 A. Com base no exposto, faça o que 

se pede nos itens que seguem, considerando que toda a 

energia dissipada pelo resistor por efeito Joule seja 

utilizada para promover o aquecimento da água, desde a 

temperatura de 20 2 até a temperatura de 90 2: 

a) Calcule, em calorias, a energia térmica necessária que 

a água deve absorver para que seja possível 

promover o aquecimento descrito. 

b) Calcule, em watts 6J/s8, a potência elétrica desse 

resistor. 

c) Considerando que 1 cal equivale a 4 J, calcule, em 

joules, a energia térmica utilizada para promover o 

aquecimento descrito. 

d) Calcule, em unidades SI, o tempo gasto pelo resistor 

para promover o aquecimento descrito.  
 

8. O gráfico a seguir retrata como a intensidade da 

corrente elétrica � que atravessa um resistor varia com o 

aumento da diferença de potencial elétrico 698 aplicada 

em seus terminais. 

 

Utilizando o gráfico determine, em unidades SI, 

a) o valor da resistência elétrica - desse condutor; 

b) o valor da corrente elétrica que atravessará esse 

condutor se ele for submetido a uma tensão elétrica 

de 30 V; 

c) A potência elétrica dissipada por esse condutor 

quando ele é percorrido por uma intensidade de 

corrente elétrica igual a 10 A. 
 

9. Um fio condutor de resistência igual a 10 mΩ tem 

comprimento igual a ;. Cortando-se esse fio em 4 partes de 

mesmo comprimento, calcule, em mΩ, o novo valor da 

resistência elétrica de cada pedaço, considerando que as 

áreas de suas secções transversais não tenham sido 

modificadas.  

 

10. Um fio > tem resistência elétrica igual a duas vezes a 

resistência elétrica de outro fio ?. Sabe-se que o fio > tem o 

dobro do comprimento do fio ? e sua secção transversal 

tem raio igual à metade do raio da secção transversal do 

fio ?. Com base nessas informações, calcule a relação 

@A/@B entre a resistividade do material do fio > e a 

resistividade do material do fio ?, nessa ordem. 

11. A figura a seguir retrata uma partícula carregada com 

carga elétrica igual a 32 nC imersa no vácuo.  

 
Calcule, em unidades SI, 

a) o campo elétrico gerado por essa partícula em um 

ponto P situado a uma distância de 4 cm da carga 

geradora; 

b) o potencial elétrico gerado por essa partícula nesse 

mesmo ponto P. 

 

12. A figura a seguir representa duas partículas, A e B, 

carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a 

D4 μC e 8 μC, imersas em vácuo. 

 

Calcule, em unidades SI, 

a) o valor do campo elétrico gerado pela partícula A no 

ponto P; 

b) o valor do campo elétrico gerado pela partícula B no 

ponto P; 

c) o valor do campo elétrico resultante gerado por essas 

duas partículas no ponto P. 

 

13. Duas partículas eletricamente carregadas estão 

dispostas sobre um mesmo eixo horizontal F, como 

representado na figura. 

 
Considerando que as partículas estejam imersas em 

vácuo, que GA � 4 HI e GB � 25 HI, calcule, em unidades 

SI, a distância J entre a partícula > e o ponto K, em que o 

campo elétrico resultante gerado por apenas essas duas 

cargas é nulo. 

 

14. A figura a seguir representa um retângulo em que em 

dois de seus vértices são colocadas partículas 

eletricamente carregadas com cargas iguais a GA � 72 μC e 

GB � D27 μC. 

 

Considerando que o meio em questão seja o vácuo, calcule, 

em unidades SI 
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a) o valor do campo elétrico criado pela partícula > no 

ponto K; 

b) o valor do campo elétrico criado pela partícula ? no 

ponto K; 

c) o valor do campo elétrico resultante criado apenas 

por essas duas cargas elétricas no ponto K; 

d) o potencial elétrico gerado pela partícula > no ponto 

K; 

e) o potencial elétrico gerado pela partícula B no ponto 

K; 

f) o potencial elétrico resultante gerado apenas por 

essas duas cargas elétricas no ponto K. 

 

15. A figura a seguir representa uma partícula 

eletricamente carregada com carga igual a D8	μC imersa 

em vácuo e fixa em um ponto do espaço. 

 

Calcule, em unidades SI, 

a) o potencial elétrico gerado por essa partícula no 

ponto K; 

b) o potencial elétrico criado por essa partícula no ponto 

G; 

c) o trabalho realizado pela força elétrica para levar 

uma partícula eletrizada com carga igual a D12	μC 

desde o ponto K até o ponto G. Com base no valor 

calculado, caracterize o trabalho realizado em motor, 

resistente ou nulo.  
 

16. Uma partícula eletricamente carregada com carga 

elétrica igual a 8	μC é colocada, em repouso, em um ponto 

B de um campo elétrico uniforme de intensidade igual a 

100	V/m, como representado na figura. 

 

Considerando que a única força que atua sobre a partícula 

descrita seja aquela gerada pelo campo elétrico uniforme. 

Calcule, em unidades SI, quando for o caso, 

a) a energia potencial elétrica armazenada por essa 

partícula quando ela é colocada no ponto ?; 

b) o módulo da força elétrica que atuará sobre essa 

partícula enquanto ela estiver imersa nesse campo 

elétrico; 

c) a energia potencial elétrica armazenada por essa 

partícula quando ela tiver percorrido uma distância 

de 20	cm, partindo do ponto ?, nesse campo. 

d) a energia cinética adquirida por essa partícula 

quando tiver percorrido uma distância de 20 cm, 

partindo do ponto ?, nesse campo.  

e) a partícula, partindo do repouso, se movimenta pra o 

ponto > ou I? 

17. Uma esfera de massa igual a 10	g e eletricamente 

carregada com carga igual a 16	μC é abandonada do 

repouso em uma região em que existe um campo 

gravitacional uniforme de intensidade igual a 10	N/kg. 

Quando esta esfera adquire uma velocidade escalar de 

módulo igual a 100	m/s ela passa a se movimentar em uma 

região em que também existe um campo elétrico uniforme 

NOP, paralelo ao campo gravitacional QP. Calcule, em unidades 

SI, o módulo desse campo elétrico para que essa partícula 

adquira um movimento retardado com aceleração escalar 

de módulo igual a 4	m/s�. 

 

18. Uma partícula de massa igual a 2 � 10	�	g e carga 

elétrica igual a D4	μC é arremessada com uma velocidade 

escalar de módulo igual a 4 � 10�	m/s em um campo 

elétrico uniforme de intensidade igual a N, como 

representado na figura. 

 

Considerando que essa partícula percorra uma distância 

de 250	cm até atingir o repouso e que a única força que 

atua sobre a partícula seja aquela devido ao campo 

elétrico, calcule, em unidades SI, 

a) a energia cinética inicial dessa partícula; 

b) o trabalho realizado pela força elétrica para fazer a 

partícula atingir a velocidade escalar zero; 

c) a intensidade do campo elétrico NOP nessa região. 

 

19. Uma partícula de massa 144	Hg é colocada em um 

ponto > de um campo elétrico uniforme de intensidade 

igual a 36	V/m. Sabe-se que o potencial elétrico gerado por 

esse campo nesse ponto vale 40	V e que a energia potencial 

adquirida por essa partícula quando colocada nesse ponto 

é de 100	μJ. Calcule, em unidades SI, o módulo da 

velocidade que essa partícula terá ao passar por um ponto 

K situado a 200 cm de distância do ponto em que a 

partícula foi abandonada em repouso. Considere que a 

única força que atua sobre a partícula seja a força elétrica. 

 

20. A figura a seguir representa uma esfera de massa igual 

a 10 g pendurada, em repouso, em um dinamômetro ideal 

construído com uma mola de material isolante, cuja 

constante elástica vale � � 400	N/m. Na região entre as 

placas existe um campo gravitacional uniforme de valor 

10	m/s�. 
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Em determinado momento as placas > e ? são eletrizadas, 

de tal forma a criar entre elas um campo elétrico uniforme 

NOP. Sabendo que após a eletrização das placas a mola 

retorna a sua posição de equilíbrio (como se não houvesse 

corpo pendurado na mola), calcule, em unidades mJ, o 

valor do trabalho realizado pela força elétrica para levar a 

esfera até a sua nova posição de equilíbrio. Despreze a 

ação de qualquer força dissipativa. 

 

 

GABARITO 

1.    

a) |G| � 4,8	C. 

b) �R � 0,48	A. 

2.   

a) |G| � 20	C. 

b) S � 1,25 ∙ 10�T	e	 

3.   

a) |G| � 18	C. 

b) �R � 3,0	A. 

4.   

a) |G| � 0,256	C. 

b) �R � 0,32	A. 

5.   

a) Do polo B para o polo A. 

b) �R � 0,64	A. 

6.   

a) KU� � 300	W. 

b) N � 1,08 ∙ 10W	J. 

c) X � R$	2,40. 

7.   

a) GYZ[\] � 7,0 ∙ 10^	cal. 

b) KU� � 800	W. 

c) GYZ[\] � 2,8 ∙ 10_	J. 

d) ∆t � 350	b. 

8.   

a) - � 20	Ω. 

b) � � 15	A. 

c) KU� � 200	W. 

9.  -� � 2,5	mΩ. 

10.  
cd

ce
�




^
 

11.   

a) N � 1,8 ∙ 10_	N/C. 

b) f � 7,2 ∙ 10�. 

12.   

a) NA � 1,44 ∙ 10_	N/C. 

b) NB � 1,8 ∙ 10g	N/C. 

c) Nh � 1,656 ∙ 10g	N/C. 

13.  J � 28	cm 

14.   

a) NA � 3,6 ∙ 10g	N/C. 

b) NB � 2,7 ∙ 10g	N/C. 

c) Nh � 4,5 ∙ 10g	N/C. 

d) fAi � 

15.   

a) NA � 1,44 ∙ 10_	N/C. 

b) NB � 1,8 ∙ 10g	N/C. 

c) Nh � 1,656 ∙ 10g	N/C. 


