
LISTA DE EXERCICIOS DE FÍSICA PARA OS  

3º ANOS A,B,C,D 

 

1- Quando duplicamos o tempo de passagem dos 

Elétrons (corrente elétrica) o que acontece com: 

a) a corrente elétrica.  

b) a carga total que passa por uma secção transversal  

c) o número de elétrons que atravessa uma secção 

transversal. 

2- Julgue as sentenças em falso ou verdadeira. 

a) (   )Para que uma corrente elétrica circule, há 

necessidade de existir uma diferença de potencial entre 

os terminais do condutor. 

 b) (   ) As pilhas são responsáveis pela circulação de 

correntes contínuas.  

c) (   ) A toda corrente elétrica está sempre associada um 

diferença de potencial, mas nem toda diferença de 

potencial está associada a uma corrente elétrica.  

d) (   )Os fusíveis são utilizados para proteger os 

circuitos elétricos contra a elevação exagerada da 

temperatura. 

3- A carga elétrica de um elétron é igual a 1,6.10
-19 

C. 

Em 10s, 1,0.10
20

 elétrons passam pela secção transversal 

de um condutor. Qual será a corrente elétrica média 

nesse condutor em ampères? 

4-Uma corrente elétrica de intensidade 11,2A  percorre 

um condutor . A carga elementar é e=1,6. 10
-19 

C
. 

O tipo e o número de partículas carregadas que 

atravessam uma seção transversal desse condutor por 

segundo são? 

5-A corrente elétrica num feixe de elétrons de um 

terminal de vídeo é de 200.10
6 
A. Quantos elétrons 

golpeiam a tela a cada segundo? 

6-A seção normal de um condutor é atravessada pela 

quantidade de carga ∆Q=1,2.10
-3

C no intervalo de tempo 

∆t = 1,5.10
-2

 s. 

a) Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa 

essa seção normal? 

b) Quantos elétrons atravessam essa seção normal nesse 

intervalo de tempo? 

7-Em um chuveiro com a chave ligada na posição 

inverno passa por segundo na secção transversal da 

resistência, por onde circula a água 12,5.10
19

elétrons. 

Determine a intensidade da corrente elétrica na 

resistência sabendo que o valor absoluto da carga do 

elétron é 1,6. 10
-19 

C
.
. 

8-O filamento incandescente de uma válvula eletrônica, 

de comprimento igual a 5cm,emite elétrons numa taxa 

constante de 2 . 10
16

 elétrons por segundo e por 

centímetro de comprimento. Sendo o módulo da carga 

do elétron igual a 1,6 .10
-19

C, qual intensidade da 

corrente emitida? 

9-Uma secção reta de um condutor de eletricidade, 

passam 12C a cada minuto. Nesse condutor, a 

intensidade da corrente elétrica, em àmperes, é igual a: 

a) 0,08 b) 0,20 c) 5,0 d) 7,2 e) 12 

10- Pela secção reta de um fio, passam 5,0.10
18

 elétrons 

a cada 2,0s. Sabendo-se que a carga elétrica elementar 

vale 1,6 .10
-19

C, pode-se afirmar que a corrente elétrica 

que percorre o fio tem intensidade: 

a) 500 mA b) 800 mA c) 160 mA d) 400 mA e) 320 mA 

 

11-  A corrente elétrica nos condutores metálicos é 

constituída de: 

a) Elétrons livres no sentido convencional. 

b) Cargas positivas no sentido convencional. 

c) Elétrons livres no sentido oposto ao convencional. 

d) Cargas positivas no sentido oposto ao convencional. 

e) Íons positivos e negativos fluindo na estrutura 

cristalizada do metal. 

12- Numa secção transversal de um fio condutor passa 

uma carga de 10C a cada 2,0s. Qual a  intensidade da 

corrente elétrica neste fio ? 

13- Uma corrente elétrica de intensidade 16A percorre 

um condutor metálico. Qual o número de elétrons que 

atravessam uma secção transversal desse condutor em 

1,0 min. Dado e= 1,6.10
-19 

C.  

14- Num fio de cobre passa uma corrente contínua de 

20A. Isso quer dizer que em 5s, passa por uma secção 

reta do fio qual número de elétrons?  

15- (FATEC) Sejam as afirmações referentes a um 

condutor metálico com corrente elétrica de 1A: 

I. Os elétrons deslocam-se com velocidade próxima à da 

luz. 

II. Os elétrons deslocam-se em trajetórias irregulares, de 

forma que sua velocidade média é muito menor que a da 

luz. 

III. Os prótons deslocam-se no sentido da corrente e os 

elétrons em sentido contrário. 

É(são) correta(s): 

a) I   b) I e II  c) II  d) II e III  e) I e III 

16- Em uma lâmpada ocorre a ionização e uma corrente 

elétrica é estabelecida.Os íons negativos deslocam-se 

com uma taxa de 1,0 x 10
18

 íons /segundo.Sabendo-se 

que a carga de cada íon positivo é de 1,6 x 10
-19

 C, qual  

a intensidade da corrente elétrica na lâmpada?  

17-Cerca de 1,0.10
6 
íons de Na+ penetram numa célula 

nervosa, em 1 ms, atravessando sua membrana. A carga 

elétrica de cada íon Na+ é 1,6.10
-19

 C.Qual a intensidade 

média da corrente elétrica que atravessa a membrana ? 

18-A intensidade da corrente elétrica no 

condutor metálico varia com o tempo segundo o gráfico. 

 
Determine:  

a) a carga elétrica que atravessa uma secção do condutor 

em 8 segundos;  

b) o número de elétrons que atravessa a secção do 

condutor em 8 segundos;  

c) a intensidade média de corrente entre os instantes 0 e 

8 s.  

OBS: A área do gráfico é igual a carga Q. 


