
DANILO 
GALDINO

CIÊNCIAS REVISÃO 06/07/2020



2. (UCS-RS) Pela secção reta de um condutor de cobre passam 320
coulombs de carga elétrica em 20 segundos. A intensidade de
corrente elétrica no condutor vale:
a) 5 A d) 16 A
b) 8 A e) 20 A
c) 10 A
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3. (UCS-RS) Pela secção reta de um condutor de cobre passam 400
coulombs de carga elétrica em 20 segundos. A intensidade de
corrente elétrica no condutor vale:
a) 5 A d) 16 A
b) 8 A e) 20 A
c) 10 A
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7. (Unifor-CE) Um fio condutor, de secção constante, é percorrido
por uma corrente elétrica constante de 6,0 A. Qual o número de
elétrons que passa por uma secção reta desse fio, em um minuto?
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8. Quando ligado a uma tensão de 100 V, um aquecedor elétrico
recebe uma potência elétrica de 1 800 W. Calcule a energia elétrica
recebida pelo aquecedor, em 2 h de funcionamento, em kWh.
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9.(UFRN) Um chuveiro elétrico tem potência de 3 000 W, e uma lâmpada
incandescente tem potência de 60 W. Qual o tempo que a lâmpada deve ficar
ligada para consumir a mesma energia gasta pelo chuveiro em 5 minutos de
funcionamento?
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10. Quando ligado a uma tensão de 200 V, um aquecedor elétrico recebe uma
potência elétrica de 1 800 W. Calcule:

a) a intensidade da corrente elétrica no aquecedor;
b) a energia elétrica recebida pelo aquecedor, em 1 h de funciona mento, em
kWh.
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11. (FATEC-2010) Durante uma aula de Física, o professor pede a seus alunos
que calculem o gasto mensal de energia elétrica que a escola gasta com 25
lâmpadas fluorescentes de 40 W cada, instaladas em uma sala de aula. Para
isso, o professor pede para os alunos considerarem um uso diário de 5 horas,
durante 20 dias no mês.
Se o preço do kWh custa R$ 0,40 em média, o valor encontrado, em reais,
será de
a) 100.
b) 80.
c) 60.
d) 40.
e) 20.
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