


8- Uma lâmpada incandescente de resistência 12Ω e 120V é
comparada com outra de 24Ω 240W, qual a razão entre as potência
dissipadas entre as duas lâmpadas respectivamente?
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9. Através de uma seção reta de um condutor, passam 3,6.102

Coulombs num intervalo de 20 minutos, qual a corrente, em Ampères?



10. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um 
eletricista vê o seguinte anúncio:

ECONOMIZE: Lâmpadas fluorescentes de 30 W têm a mesma 
luminosidade (iluminação) que lâmpadas incandescentes de 90 
W de potência.
De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia 
elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma 
fluorescente e conclui que, em 1 hora, qual será a economia de 
energia elétrica, em kWh?
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11. Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro
elétrico de potência 2500W em uma residência onde vivem duas
pessoas que tomam, diariamente, 1 banhos de 10 min. Dê sua
resposta em Kwh.
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03.Uma lâmpada incandescente de 60 W permanece ligada 8h por 
dia. O consumo de energia elétrica dessa lâmpada, ao final de um 
mês, é igual a:

a) 6,0 kWh
b) 14,4 kWh
c) 12,0 kWh
d) 480,0 kWh
e) 7,5 kWh.
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11. Considere os valores indicados no esquema a seguir que representa
uma associação de resistores. Determine o valor de cada resistor dessa
associação e a resistência equivalente, em ohms.
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12.Qual é a resistência equivalente entre os pontos X e Y da associação a 
seguir? 

b) Qual  a tensão aplicada na resistência de 20 ohms?
c)  Qual a intensidade da corrente elétrica que passa pela resistência de 
40 ohms?
d) Qual a tensão elétrica total do sistema?
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13. (PUC Camp-SP) A figura abaixo representa o trecho AB de um
circuito elétrico, onde a diferença de potencial entre os pontos A e B é
de 30 V.

A resistência equivalente desse trecho e as correntes nos ramos i1 e i2
são, respectivamente:
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14.Quando uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120V, a corrente
que flui pelo filamento da lâmpada vale 1A. Qual a potência da
lâmpada?
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15.De acordo com o fabricante, um determinado resistor de
1000Ω pode dissipar, no máximo, potência de 1 KW. Qual é a
corrente máxima que pode atravessar esse resistor?
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