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 Apresentação

 Exercícios de Revisão
 Corrente Elétrica;
 Resistência Elétrica.
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(Ufv) Normalmente, as distâncias entre os fios (desencapados) da rede
elétrica de alta tensão são inferiores às distâncias entre as pontas das
asas de algumas aves quando em vôo. Argumentando que isso pode
causar a morte de algumas aves, ecologistas da região do Pantanal
Mato-grossense têm criticado a empresa de energia elétrica da região.
Em relação a esta argumentação, pode-se afirmar que:

a) os ecologistas não têm razão, pois sabe-se que é nula a resistência
elétrica do corpo de uma ave.

b) os ecologistas têm razão, pois a morte de uma ave poderá se dar com
sua colisão com um único fio e, por isto, a maior proximidade entre os
fios aumenta a probabilidade desta colisão.
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c) os ecologistas têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente
em dois fios, uma ave provavelmente morrerá eletrocutada.

d) os ecologistas não têm razão, uma vez que, ao encostar
simultaneamente em dois fios, uma ave nunca morrerá eletrocutada.

e) os ecologistas não têm razão, pois sabe-se que o corpo de uma ave é
um isolante elétrico, não permitindo a passagem de corrente elétrica.
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A seção normal de um condutor é atravessada pela quantidade de carga
ΔQ = 6,0 ∙ 10−4 C no intervalo de tempo Δt = 2,0 ∙ 10−2 s.

a) Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa essa seção
normal?

b) Se os portadores de carga são elétrons, quantos elétrons atravessam
essa seção normal nesse intervalo de tempo? (Dado: carga elementar
e = 1,6 ∙ 10−19 C.)
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Um condutor, quando submetido à diferença de potencial de 5,0 V, é
percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 25 mA; quando
submetido à diferença de potencial de 25 V, a corrente elétrica tem
intensidade de 100 mA. Determine o valor da resistência elétrica desse
condutor em cada caso e informe se esse condutor é ôhmico nesse
intervalo.


