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O efeito de aquecimento pela passagem de corrente elétrica, que se
observa em fios metálicos, é conhecido como

a) efeito Joule.

b) efeito Doppler.

c) efeito estufa.

d) efeito termoiônico.

e) efeito fotoelétrico.
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(PUC-MG) Os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de
aquecimento de um fio devido à corrente elétrica, EXCETO:

a) chuveiro elétrico.

b) ferro elétrico de passar.

c) lâmpada de incandescência.

d) flash de máquina fotográfica.
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O __________________ é explicado pelo aquecimento dos
condutores, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, estando
os elétrons livres no condutor metálico com grande mobilidade,
podendo se deslocar. Através desse aumento de temperatura ocorre o
aparecimento da incandescência que nada mais é que a luz emitida
nessa temperatura.

a) efeito Compton;

b) efeito Joule;

c) efeito fotoelétrico;

d) efeito Cerenkow;

e) efeito Doppler.



6

(CEFET-MG) Um gerador de forca eletromotriz é um dispositivo
eletroeletrônico que, em um circuito, tem a função de

a) criar portadores de cargas elétricas.

b) dissipar a energia potencial elétrica.

c) transformar a energia elétrica em movimento.

d) transferir energia aos portadores de carga elétrica.

e) possibilitar a queda da diferença de potencial elétrico.



7

A intensidade de corrente elétrica, num certo condutor metálico, é
invariável e vale 3 A. Que quantidade de carga essa corrente
transporta a cada 10 segundos?

Gab.: Q = 30 C
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Um fio percorrido por uma corrente de 1,0 A deve conduzir, através
de uma seção transversal, uma carga de 3,6 C. Qual o intervalo de
tempo necessário para que isso ocorra?

Gab.: Δt = 3,6 s
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(PUC-PR) Uma corrente elétrica de 10 A é mantida em um condutor
metálico durante dois minutos. Pede-se a carga elétrica que atravessa
uma seção do condutor.

a) 120 C

b) 1200 C

c) 200 C

d) 20 C

e) 600 C
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Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e
constante. Sabe-se que uma carga elétrica de intensidade de 32 C
atravessa uma seção transversal do fio em 4,0 s. Determine a
intensidade da corrente elétrica, em ampère.

Gab.: i = 8,0 A


