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Lista de exercícios

ASSUNTOS:  campo  elétrico  produzido  por  múltiplas  cargas,  campo  elétrico  uniforme,  diferença  de 
potencial elétrico, corrente elétrica real e corrente elétrica convencional, resistência elétrica, 1a. e 2a. leis 
de Ohm, potência de um dispositivo elétrico e seu gasto de energia, circuitos com associação de resistores 
em série e em paralelo.

Prezado estudante, 
Encare a recuperação como uma oportunidade de aprender aquilo que não aprendeu suficientemente bem 

ao longo da etapa. Esse é um período extremamente curto em que você deverá se empenhar muito nos estudos. 
Sua nota na recuperação deverá ser  um reflexo do tanto que você aprendeu do conteúdo cobrado, portanto,  
esforce-se para aprender.

Abaixo, coloco as regras gerais para o preenchimento desta lista de exercícios e algumas dicas de estudo. 
Por favor, leia-as com atenção. 
• Esta lista tem 21 exercícios. Verifique se ela está completa e solicite sua troca se necessário.
• Preencha, a caneta, o cabeçalho desta lista de exercícios com seu nome completo e turma. 
• Faça os exercícios desta lista com a intenção de aprender. Se você precisar de ajuda extra, por exemplo, de um 

professor particular, peça a ele que ensine você a resolver as questões ao invés de pedir que ele mostre como 
se resolve. Ver a resolução nem sempre é sinônimo de aprender a resolver. 

• Resolva os exercícios propostos na própria lista, nos locais reservados para isso. Nenhuma folha extra, como 
folhas de rascunho ou cálculos feitos em separado, serão aceitas.

• Leia os enunciados das questões com atenção, procurando entender todos os detalhes. Nas questões que 
envolvem um grande número de informações, é útil  anotar ou sublinhar os dados importantes para não se  
confundir na hora da resolução. Na hora da prova, caberá a você a interpretação das questões. 

• Não se limite a apresentar a resposta final das questões abertas, pois não serão consideradas as respostas que 
não  apresentarem  um  resumo  do  raciocínio  que  justifique  o  resultado  final.  Nas  questões  que  envolvem 
cálculos, expresse-os por meio de equações, indicando a fórmula usada, quando houver, e dando a resposta 
com a unidade correta. Esse mesmo procedimento será exigido na prova.

• Não é necessário justificar as respostas das questões fechadas a não ser quando solicitado.
• Nada impede que você use uma calculadora para abreviar seus cálculos quando estiver fazendo esta lista de 

exercícios, porém, recomendo que você evite usá-la para treinar sua capacidade de fazer contas usando lápis e 
papel (ou de fazer contas de cabeça). Na hora da prova, você não poderá usar calculadora e, portanto, se 
estiver sem prática de fazer contas sem calculadora, gastará um tempo maior para resolvê-la.

• Esta lista de exercícios deverá ser entregue ao professor no dia da prova de recuperação, antes do início dela,  
para que o professor a corrija. A nota desta lista de exercícios está condicionada à resolução total e correta das  
questões.

• Por fim, dedique-se ao estudo. Encontre um ambiente tranquilo e silencioso para estudar, em que você não seja  
distraído por celular, música, conversas ou outras coisas. Leve para seu lugar de estudo tudo que for precisar  
para estudar, para não interromper o estudo a todo momento para pegar um livro ou uma régua que você já  
deveria ter pegado. Não estude todo o conteúdo num único dia; distribua o estudo ao longo de vários dias, 
alternando-o com o estudo de outra matéria, se for o caso. Não interrompa seu estudo desnecessariamente. 
Contudo, faça pausas programadas, por exemplo, de 10 minutos a cada uma hora de estudo, para beber água 
e descansar. 

Bom estudo!
Petrônio.



Questão 01:

Sobre o conceito de campo elétrico e suas definições, foram feitas as seguintes afirmações. 
Analise-as  atentamente  e  marque  com um “V”  as  afirmativas  verdadeiras  e  com um “F”  as 
afirmativas falsas.

(    ) O campo elétrico é uma região do espaço na qual uma carga elétrica ali colocada sofre uma 
força de origem elétrica.

(    ) A direção e o sentido do vetor campo elétrico em um determinado ponto são iguais à direção 
e sentido da força que atua numa carga de prova positiva colocada nesse ponto.

(    ) O módulo do campo elétrico é dado pela expressão E=F/q, onde F é o módulo da força que 
atua na carga de prova e q é o valor dessa carga de prova.

(    ) A existência do campo elétrico, o seu módulo, a sua direção e o seu sentido não dependem 
nem do módulo e nem do sinal da carga de prova usada para testar o campo.

Questão 02:

Em um certo ponto do espaço existe um campo elétrico com módulo de 300 N/C. Isso significa 
que: 

A) O campo elétrico foi produzido por uma carga de 300 C e ela exerce uma força de 1 N em 
qualquer carga colocada naquele ponto.

B) O campo elétrico foi produzido por uma carga de 1 C e ela exerce uma força de 300 N em 
qualquer carga colocada naquele ponto.

C) O campo elétrico foi produzido por uma carga de 300 C colocada a 1 m de distância daquele 
ponto.

D) Uma carga de prova de 1 C colocada naquele ponto sofrerá uma força de 300 N feita pelo 
campo elétrico.

E) Uma carga de prova de 300 C colocada naquele ponto sofrerá uma força de 1 N feita pelo 
campo elétrico.

Questão 03:

Em um ponto do espaço onde há um campo elétrico, uma carga de prova de -3,0nC sofre uma 
força elétrica de 60 Newtons, horizontal para a direita. 
Lembrete.: 1nC = 1 x 10−9C.

a) Na figura abaixo, desenhe o vetor que representa a direção e o sentido do campo elétrico no 
ponto onde a carga de prova está.

b) Calcule o módulo do vetor campo elétrico no ponto onde esta carga de prova está.



Questão 04:

Uma carga elétrica pontual de 4,0mC gera em torno de si um campo elétrico. 

a) Desenhe, na figura abaixo, o vetor que representa o campo elétrico no ponto P.

b) Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P.

Questão 05:

Observe as figuras abaixo. Elas mostras as linhas de força de dois campos elétricos diferentes.

Sobre esses dois campos elétricos e sobre as cargas que os geram é correto afirmar que:

A) O módulo das cargas que geram os dois campos são iguais, mas a carga que gera o campo 
de figura 1 é positiva e a carga que gera o campo da figura 2 é negativa.

B) O módulo das cargas que geram os dois campos são iguais, mas a carga que gera o campo 
de figura 1 é negativa e a carga que gera o campo da figura 2 é positiva.

C) O módulo da carga que gera o campo de figura 1 é maior do que o módulo da carga que gera 
o campo da figura 2, mas as duas cargas têm sinais iguais.

D) O módulo da carga que gera o campo de figura 1 é maior do que o módulo da carga que gera 
o campo da figura 2, sendo positiva a carga que gera o campo de figura 1 e negativa a carga 
que gera o campo da figura 2.

E) O módulo da carga que gera o campo de figura 1 é menor do que o módulo da carga que gera 
o campo da figura 2, sendo negativa a carga que gera o campo de figura 1 e positiva a carga 
que gera o campo da figura 2.



Questão 06:

Observe as figuras abaixo. Elas mostras as linhas de força de dois campos elétricos diferentes.

Sobre esses dois campos elétricos e sobre as cargas que os geram foram feitas as seguintes  
afirmações. Analise-as atentamente e marque com um “V” as afirmativas verdadeiras e com um 
“F” as afirmativas falsas.

(   ) A carga Q1 que gera o campo mostrado na figura 1 é uma carga positiva.

(   ) As cargas Q1 e Q2 que geram os dois campos têm sinais iguais.

(   ) As cargas que geram os dois campos elétricos são negativas.

(   ) A carga Q1 que gera o campo mostrado na figura 1 tem módulo maior do que a carga Q2 que 
gera o campo mostrado na figura 2.

Questão 07:

A figura abaixo mostra linhas de força que representam uma parte de um campo elétrico. 

a) Desenhe na figura o vetor  que representa a força feita  em uma carga de prova  negativa 
colocada no ponto     A   indicado na figura.

b)  Desenhe na figura  o  vetor  que representa  a  força  feita  em uma carga de prova  positiva 
colocada no ponto     B   indicado na figura.

Questão 08:

Duas  partículas  eletrizadas  com  cargas   Q1 = -4 mC  e  Q2 = -1 mC  estão  dispostas  em  um 
quadrado conforme mostra a figura abaixo. O ponto P corresponde ao vértice do quadrado mais 
próximo das duas cargas, como indicado na figura. O campo elétrico resultante da ação dessas 
duas cargas no ponto P é melhor representado pelo vetor: 



Questão 09:

Duas  partículas  eletrizadas  de  cargas  desconhecidas,  Q1 e  Q2,  estão  fixas  nas  posições 
mostradas na figura abaixo. Para que o campo elétrico resultante seja nulo no ponto P, as cargas 
dessas partículas devem ter:

A) sinais contrários e, em módulo, Q1 = Q2.
B) sinais contrários e, em módulo, Q1 = 2Q2.
C) sinais contrários e, em módulo, Q1 = 4Q2.
D) sinais iguais e, em módulo, Q1 = 2Q2.
E) sinais iguais e, em módulo, Q1 = 4Q2.

Questão 10:

Considere uma lâmpada de lanterna acesa ligada por fios condutores aos polos de uma pilha. 

a) Indique na figura, por meio de uma seta com a indicação iREAL, o sentido da corrente elétrica 
real neste circuito. 

b) Quais são as partículas que formam a corrente real e qual a carga delas?

c) Indique na figura, por meio de uma seta com a indicação iCONVENCIONAL, o sentido da corrente 
elétrica convencional neste circuito.

d)  Qual  a  carga  que  se  movimenta  na  corrente  real?  Há  partículas  com  essa  carga  em 
movimento nesse circuito? Explique.



Questão 11:

Em um recipiente contendo uma solução de água e sal de cozinha (cloreto de sódio),  foram 
colocados dois bastões metálicos ligados aos polos de uma bateria, como esquematizado na 
figura desta questão. Considere um plano imaginário no meio da solução, indicado pela linha 
pontilhada. É correto afirmar que o movimento dos íons dentro da solução acontece com: 

A) íons de Na+ se movendo do lado do bastão positivo para o lado do bastão negativo e íons de 
Cl– se movendo do lado do bastão negativo para o lado do bastão positivo.

B) íons de Na+ se movendo do lado do bastão negativo para o lado do bastão positivo e íons de 
Cl– se movendo do lado do bastão positivo para o lado do bastão negativo.

C) íons de Na+ e íons de Cl– se movendo do lado do bastão positivo para o lado do bastão 
negativo.

D) íons de Na+ e íons de Cl– se movendo do lado do bastão negativo para o lado do bastão 
positivo.

E) íons de Na+ permanecendo imóveis na solução e íons de Cl– se movendo do lado do bastão 
negativo para o lado do bastão positivo.

Questão 12:

Explique a 1ª Lei de Ohm.

Questão 13:

Um dispositivo elétrico, quando submetido a uma tensão de 5,0 V, é percorrido por uma corrente 
elétrica de 0,80 Amperes. Sabendo que esse resistor obedece à 1a lei de Ohm, é correto afirmar 
que se ele ele for submetido a uma voltagem de 3,5 V, a intensidade da corrente que o percorre 
vale:

A) 0,20 A
B) 0,56 A
C) 1,50 A
D) 1,88 A
E) 2,80 A



Questão 14:

O descarte  do  lixo  eletrônico  é hoje  uma questão importante  para  ambientalistas  e  para  as 
indústrias que produzem equipamentos eletrônicos. Uma atitude sustentável que reduziria o lixo 
eletrônico é a manutenção e o cuidado no uso dos equipamentos eletrônicos, visando prolongar a 
vida útil deles, evitando, assim, o descarte precoce de equipamento ainda em funcionamento ou 
que poderia ser consertado, apenas porque ele ficou desatualizado ou fora de moda. Alguns 
equipamentos como filtros de linha, estabilizadores e nobreaks evitam que equipamentos desse 
tipo sofram sobrecarga de tensão e funcionem bem por mais tempo. 
Considere um equipamento de proteção para eletrônicos que tem em seu circuito um dispositivo 
cujo  comportamento  é  representado  pelo  gráfico  de  corrente  elétrica (i)  versus tensão (V)  a 
seguir. 

Sobre esse dispositivo é correto afirmar que:

A) ele obedece à 1a lei de Ohm. 
B)  a  intensidade  da  corrente  elétrica  que  o  percorre  é  diretamente  proporcional  à  voltagem 

aplicada nele. 
C) a intensidade da corrente elétrica que o percorre diminui à medida que se aumenta a tensão 

(ou voltagem) aplicada nele. 
D) a resistência elétrica dele aumenta à medida que se aumenta a tensão (ou voltagem) aplicada 

nele. 
E) a resistência elétrica dele permanece constante independentemente da tensão aplicada nele.

Questão 15:

A figura ao lado, mostra os gráficos da intensidade da corrente elétrica, i, em função da diferença  
de potencial elétrico (ou voltagem), V, de dois resistores, A e B, ambos os gráficos desenhados 
sobre o mesmo plano cartesiano.

Sobre esses resistores, é correto afirmar que: 

A) apenas um deles obedece à 1ª lei de Ohm.
B) a resistência elétrica de A é maior do que a resistência elétrica de B.
C) a resistência elétrica de B é maior do que a resistência elétrica de A.
D) à medida que se aumenta a voltagem no resistor A, a resistência elétrica dele aumenta.
E) à medida que se aumenta a voltagem no resistor B, a intensidade da corrente que o percorre 

permanece constante.



Questão 16:

Seu João tem um sítio no qual cria pintinhos para revenda. Para levar energia elétrica até o lugar 
onde ficam as aves,  Seu João estendeu 300 m de um fio de cobre de diâmetro DA = 2 mm. 
Recentemente ele resolveu construir mais um criadouro de pintinhos em seu sítio, idêntico ao 
primeiro, dessa vez, mais próximo da sede do sítio, de forma que para levar energia elétrica até  
lá  precisa  estender  apenas 150 m de fio.  Um conhecido de Seu João afirmou que,  como o 
comprimento do novo fio é a metade do comprimento do fio anterior, ele poderia usar um fio com 
metade do   diâmetro   do fio anterior para fazer a ligação. Se o Seu João aceitar essa sugestão, a  
resistência elétrica do fio do novo criadouro de pintinhos terá uma resistência elétrica igual, maior  
ou menor do que a do fio do antigo criadouro? Explique, citando em sua explicação a 2ª lei de 
Ohm. 

Questão 17:

Preocupada com o gasto excessivo de energia elétrica em sua casa e cansada de recomendar 
aos filhos que não demorassem tanto tempo no banho, Dona Marilda resolveu tomar uma atitude 
drástica: mandou trocar o chuveiro elétrico de 5500 Watts por um de 4400 Watts. Ao saberem da 
troca  do  chuveiro,  seu  marido  e  seus  filhos  fizeram  os  seguintes  comentários.  Analise-os 
atentamente. 

Elídio: "O chuveiro novo tem menor capacidade de esquentar uma certa quantidade de água num 
determinado intervalo de tempo do que o chuveiro anterior. Então, ao tomar banho, precisarei  
reduzir o fluxo de água que passa no chuveiro se quiser ter a água tão quentinha quanto no 
chuveiro antigo." 

Cláudio: "O chuveiro novo gastará menos energia elétrica do que o chuveiro antigo, mesmo que 
eu continue a gastar o mesmo tempo para tomar banho." 

Túlio: "O chuveiro novo gasta menos energia elétrica do que o chuveiro antigo porque a tensão 
(ou voltagem) aplicada nele é menor do que no chuveiro antigo." 

Taís: A resistência elétrica do chuveiro novo é maior do que a resistência elétrica do chuveiro  
antigo,  portanto,  passará  por  ele  uma  corrente  elétrica  de  intensidade  menor  do  que  no 
chuveiro anterior." 

Dos comentários feitos acima, estão corretos: 

A) apenas os de Elídio e Cláudio.
B) apenas os de Elídio, Cláudio e Túlio.
C) apenas os de Elídio, Cláudio e Taís.
D) apenas os de Cláudio e Túlio.
E) apenas os de Túlio e Taís.



Questão 18:

Os pais de Jussara reclamam que os banhos dela são muito demorados e, por causa disso, as  
contas de água e de energia elétrica da casa estão vindo muito altas. Para evitar as contínuas  
reclamações, Jussara propôs pagar a seus pais o custo mensal de seus banhos. Sabendo que o 
custo do quilowatt-hora é de R$0,70/kWh, que o chuveiro elétrico de sua casa tem potência de 
6000 W, que seus banhos diários duram 15 minutos, e considerando um mês de 30 dias, faça o 
que se pede: 

a) Calcule, em kWh, o consumo diário de energia elétrica dos banhos de Jussara.

b) Calcule o valor que Jussara deve reembolsar mensalmente a seus pais, apenas pelos gastos 
de energia elétrica de seus banhos.

Questão 19:

Analise atentamente os dois circuitos, A e B, representados abaixo. Nele, R1, R2 e R3 são as 
resistências de três lâmpadas. Sabe-se que os valores dessas três resistências são diferentes 
uns dos outros. 

Sobre esses circuitos são feitas as seguintes afirmativas. Analise-as e marque com um “V” as 
verdadeiras e com um “F” as falsas.

(    ) No circuito A, as três resistências estão submetidas à mesma voltagem, mas as intensidades 
das correntes que passam em cada lâmpada são diferentes. 

(    ) No circuito A, a lâmpada de maior potência é a que tem a maior resistência elétrica. 
(    ) No circuito B,  as três resistências são percorridas pela mesma corrente elétrica,  mas as 

voltagens aplicadas em cada uma delas são diferentes. 
(    ) No circuito B, se uma das lâmpadas se queimar, todas as demais se apagarão. 



Questão 20:

Um circuito elétrico foi montado com quatro resistores, conforme mostra o diagrama abaixo.

A resistência elétrica equivalente do circuito e a intensidade da corrente elétrica total fornecida 
pela bateria valem, respectivamente:

A) 48 Ohms e 0,24 Ampères.
B) 48 Ohms e 0,50 Ampères.
C) 48 Ohms e 2,0 Ampères.
D) 100 Ohms e 0,12 Ampères.
E) 100 Ohms e 0,24 Ampères.

Questão 21:

Considere o circuito esquematizado abaixo.

É correto afirmar que a resistência equivalente, Req, desse circuito e a intensidade da corrente, i2, 
que passa apenas pelo resistor R2, valem, respectivamente: 

A) Req = 5,0 Ohms  e  i2 = 0,2 Ampères.
B) Req = 5,0 Ohms  e  i2 = 0,5 Ampères.
C) Req = 5,0 Ohms  e  i2 = 180 Ampères.
D) Req = 55 Ohms  e  i2 = 0,11 Ampères.
E) Req = 55 Ohms  e  i2 = 180 Ampères.


