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APRESENTAÇÃO
 Potência elétrica
 Consumo de energia elétrica.
 Potência, tensão e corrente.
 Atividade de sala

 ATIVIDADE DE CASA
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01.Um chuveiro elétrico, ligado em 120V, é percorrido por uma
corrente elétrica de 10A, durante de 10 minutos.
Quantas horas levaria uma lâmpada de 40W, ligada nesta rede,
para consumir a mesma energia elétrica que foi consumida pelo
chuveiro?

a) 6 horas
b) 5 horas
c) 4 horas
d) 3 horas
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Uma lâmpada tem as seguintes especificações: 127 V - 100 W. Se 
esta lâmpada é acesa durante 30 dias, 24 horas por dia, a energia 
elétrica consumida será:

a) 100 kwh 
b) 86,4 kwh 
c) 127 kwh 
d) 72 kwh 
e) 12,7 kwh 
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02(UFMG) A conta de luz apresentada pela companhia de 
energia elétrica a uma residência de cinco pessoas, referente a 
um período de 30 dias, indicou um consumo de 300 kWh.
A potência média utilizada por pessoa, nesse período, foi de:

a) 6 W
b) 13 W
c) 60 W
d) 83 W
e) 100 W
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04.(U. F. Viçosa-MG) Um chuveiro de 2 400 W, funcionando 4 h por 
dia durante 30 dias, consome a energia elétrica em quilowatts-hora, 
de:

a) 288
b) 320
c) 18000
d) 288000
e) 0,32
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05. ( UFR-RJ ) Um chuveiro elétrico de 3,2 KW ligado a 110 V, 
consome, em 15 min: 

a) 29 J 
b) 2,31 kWh 
c) 0,80 kWh 
d) 4,3 kJ
e) 1,1 kJ

8



06.(ENEM) Um circuito elétrico doméstico simples está
ligado à rede de 110 V e protegido por um fusível F de 10 A, como o 
esquema da figura abaixo:
Uma dona de casa deseja passar roupa com a luz acesa. A potência 
máxima de um ferro de passar roupa que pode ser ligado, 
simultaneamente, a uma lâmpada de 100 W, sem que o fusível 
interrompa o circuito, é aproximadamente:
a) 1.000 W.
b) 1.200 W.
c) 1.350 W.
d) 250 W.
e) 500 W
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