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05.(UFAL) Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a
energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia
elétrica. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade de
corrente i no gerador com a diferença de potencial (ddp) U entre seus
terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva
característica de um gerador hipotético, qual a intensidade da corrente de
curto-circuito desse gerador?
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a) 0,15 A.
b) 1,5 A.
c) 15 A.
d) 30 A.
e) 32 A.
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06.A força eletromotriz de uma bateria é:

a) a força elétrica que acelera os elétrons;
b) igual à tensão elétrica entre os terminais da bateria quando a eles 
está ligado um resistor de resistência nula;
c) a força dos motores ligados à bateria;
d) igual ao produto da resistência interna pela intensidade da 
corrente;
e) igual à tensão elétrica entre os terminais da bateria quando eles 
estão em aberta.
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07. (UFAL) Admitindo-se constante e não nula a resistência interna
de uma pilha, o gráfico da tensão (U) em função da corrente (i) que
atravessa essa pilha é melhor representado pela figura:
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08.Tem-se um gerador de f.e.m.E=12V e resistência interna r = 2,0 Ω.
Determine:

a) a ddp em seus terminais para que a corrente que o atravessa, 
tenha intensidade i = 2,0A;

b) a intensidade da corrente i para que a ddp no gerador seja 
U=10V 
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09. O gráfico a seguir, representa a curva característica de um gerador. 
Analisando as informações do gráfico, determine:
a) A D.D.P nos terminais do gerador para i = 5A 
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10.Quando os terminais de uma pilha elétrica são ligados por um fio
de resistência desprezível, passa por ele uma corrente de 30 A.
Medindo a ddp entre os terminais da pilha, quando ela está em
circuito aberto, obtém-se 5,0V. Determine f.e.m. E e a resistência
interna r da pilha.


