
 
Escola 

Nome do aluno: 3ª Série A   - nº 

Professor: Me. Lucas Silva Disciplina: Física Nota: 
    Trabalho de Recuperação / 1º bimestre ___/___/2019 

  

Instruções para a resolução do trabalho 
 

Todas as questões devem ser justificadas com cálculos e/ou conceitos.  

- Todos os cálculos devem ser feitos “à lápis”, entretanto, a resposta final deverá ser “à caneta” destacada com um círculo ou 

paralelogramo.  

 - A resolução do trabalho deverá ser feita em folha de almaço ou sulfite. 

 - O trabalho vale no máximo 02 (dois) pontos, onde as questões de 1 à 10 valem 0,1 pontos, cada uma e a questão 11 

vale 1,0 (um) ponto.  

- Este trabalho deve ser entregue no dia da Avaliação de recuperação. 

 
1.   Uma bateria de smartphone de 4.000 mA h  e 5,0 V  pode fornecer uma corrente elétrica média de 4.000 mA  

durante uma hora até que se descarregue. 

a) Calcule a quantidade de carga elétrica, em coulombs, que essa bateria pode fornecer ao circuito. 

b) Considerando que, em funcionamento contínuo, a bateria desse smartphone se descarregue em 8,0  horas, calcule 

a potência média do aparelho, em watts.  

   

2.   A figura mostra um circuito constituído de um resistor de resistência variável, chamado potenciômetro, associado 

em série a uma lâmpada de especificações 12 V 6,0 W,−  ligados a uma fonte de 12 V.  Os fios de ligação têm 

resistência nula e a fonte é ideal. 

 

 

a) Para a situação na qual a resistência elétrica do potenciômetro for nula, calcule a intensidade da corrente elétrica, 

em ampères, que se estabelece no circuito. Determine a energia elétrica, em joules, consumida pela lâmpada em 

5,0  segundos. 

b) Considerando que a resistência elétrica da lâmpada seja constante, qualquer que seja a diferença de potencial entre 

seus terminais e a temperatura em que se encontre, determine a resistência elétrica do potenciômetro, em ohms, 

quando a intensidade da corrente elétrica na lâmpada for igual a 0,20 A.   

   

3.   Um chuveiro pode ser regulado para funcionar liberando água em três temperaturas distintas: “fria”, “morna” e 

“quente”. Quando o chuveiro é ligado na opção “fria”, a água passa pelo aparelho e não sofre nenhum aquecimento; 

na opção “morna”, sofre aquecimento leve; e na opção “quente”, um aquecimento maior. Este chuveiro possui uma 

resistência elétrica constituída por um fio fino enrolado e quatro pontos de contato (A, B, C  e D).  Uma fonte de tensão, 

de voltagem constante, é ligada com um de seus polos no ponto D,  enquanto que o outro polo é ligado a uma chave 

que pode assumir as posições A, B  ou C,  conforme mostrado no esquema.  



 

 

a) Identifique em qual posição (A, B  ou C)  a chave estará ligada para cada temperatura de funcionamento do chuveiro. 

Justifique sua resposta.  

b) A fonte de tensão é de 220 V  e a potência do chuveiro é de 4.400 W  quando ligado na opção “quente”. Qual o 

valor da resistência elétrica nesta situação de funcionamento?  

   

4.   Considere o circuito da figura abaixo em que as resistências são dadas em k  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 ?   

   

5.  O esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme E,
ur

 no qual as linhas verticais correspondem às 

superfícies equipotenciais. Uma carga elétrica puntiforme, de intensidade 400 C,μ  colocada no ponto A, passa pelo 

ponto B após algum tempo. 

 

Determine, em joules, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B.  

   

6.   Um circuito elétrico é composto por um conjunto de dois resistores de mesma resistência R  e uma bateria regulável 

V.  Ao medirmos a corrente no circuito em função da tensão aplicada, obtemos a curva apresentada na figura abaixo. 



 

 

a) A partir do gráfico, determine a resistência equivalente do circuito. 

b) Sabendo que, nesse circuito, as resistências estão em série, determine qual seria a corrente em um circuito, cuja 

tensão aplicada fosse de 12 V,  conectado a essas resistências colocadas em paralelo.  

   

7.   No experimento de Millikan, que determinou a carga do elétron, pequenas gotas de óleo eletricamente carregadas 

são borrifadas entre duas placas metálicas paralelas. Ao aplicar um campo elétrico uniforme entre as placas, da ordem 

de 42 10 V / m,  é possível manter as gotas em equilíbrio, evitando que caiam sob a ação da gravidade. 

Considerando que as placas estão separadas por uma distância igual a 2 cm, determine a diferença de potencial 

necessária para estabelecer esse campo elétrico entre elas.  

   

8.   Um fio metálico e cilíndrico é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,4 A. Considere o módulo da carga 

do elétron igual a 
191,6 10 C.−  Expressando a ordem de grandeza do número de elétrons de condução que atravessam 

uma seção transversal do fio em 60 segundos na forma 10N, qual o valor de N?  

   

9.   Um elétron é abandonado entre duas placas paralelas, eletrizadas por meio de uma bateria, conforme o esquema 

representado. 

 

A distância entre as placas é 2 cm  e a tensão fornecida pela bateria é 12 V.  Sabendo que a carga do elétron é 

191,6 10 C,−  determine: 

a) a intensidade do vetor campo elétrico gerado entre as placas. 

b) o valor da força elétrica sobre o elétron.  

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Dados: 



Aceleração da gravidade: 210 m/s .  

Densidade do mercúrio: 313,6 g/cm .  

Pressão atmosférica: 5 21,0 10 N/m .  

Constante eletrostática: 9 2 2
0 0k 1 4 9,0 10 N m /C .πε= =     

 

10. O gráfico mostra a dependência do potencial elétrico criado por uma carga pontual, no vácuo, em função da 

distância à carga. Determine o valor da carga elétrica. Dê a sua resposta em unidades de 910 C− . 

 

11 – A figura a seguir representa uma placa condutora plana, horizontal, positivamente carregada no vácuo e dois 

pontos 1 e 2, separados pela distância d = 0,20 m, na região em que o campo elétrico gerado por essa placa pode 

ser considerado uniforme. Uma partícula de massa m = 3,0.10-4 Kg e carga positiva q = 6,0.10-6 C, colocada em 1, 

em repouso, sobe verticalmente passando por 2 com velocidade v2 = 20 m/s. Dado: g = 10 m/s2 e K0 = 9,0. 109 (SI) 

 

Determine: 

a) O módulo do vetor campo elétrico nessa região; 

b) A diferença de potencial elétrico entre os pontos 1 e 2. 

 

 


