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Seja ΔQ = 3.600 C, a carga elétrica que atravessa uma seção reta de um
condutor metálico durante um intervalo de tempo Δt = 20 s. Determine
a intensidade da corrente elétrica que percorre o condutor neste
intervalo de tempo.

Gab.: i = 180 A
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Um fio de cobre está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esta
corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de:

a) elétrons livres;

b) Prótons

c) Nêutrons

d) elétrons livres num sentido e prótons em sentido oposto

e) elétrons livres e prótons no mesmo sentido.
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Uma seção transversal de um fio condutor é percorrido por uma carga
de 30 C durante 2 minutos. Qual é a intensidade da corrente elétrica
nesse condutor ?

Gab.: i = 0,25 A
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A expressão que fornece a intensidade média de corrente elétrica (𝒊)
nesse condutor é dada por:

a) 𝒊 = 𝑸 ∙ 𝑨

b) 𝒊 = 𝑸/ℓ

c) 𝒊 = 𝑸/∆𝒕

d) 𝒊 = 𝑸 ∙ 𝑨 ∙ ∆𝒕

e) 𝒊 = 𝑸 ∙ ∆𝒕
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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.
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Sejam as afirmações referentes a um condutor metálico com corrente
elétrica de 1 A. Assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO:

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.

F

V

F

F-V-F
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De acordo com o sentido convencional da corrente elétrica, podemos
dizer que:

a) os elétrons só se movem devido à agitação térmica.

b) os elétrons movem-se do potencial mais baixo para o mais alto.

c) os elétrons movem-se do potencial mais alto para o mais baixo.

d) os elétrons movem-se em movimentos oscilatórios de vai e vem.

e) os elétrons permanecem nas proximidades dos núcleos atômicos.
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Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 300 C a cada
minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica, em
ampères, é igual a:

a) 0,08

b) 0,20

c) 5,0

d) 7,2

e) 12
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Calcule o módulo de carga elétrica que atravessa um fio condutor
percorrido por uma corrente elétrica de 3,0 A durante um intervalo de
tempo de 2,0 s.

a) 3,0 C

b) 6,0 C

c) 1,5 C

d) 0,5 C

e) 2,0 C


