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(Mackenzie-SP) Um reostato é ligado aos terminais de uma bateria. O
gráfico foi obtido variando a resistência do reostato e mostra a variação
da ddp U entre os terminais da bateria em função da intensidade de
corrente i que a atravessa. A força eletromotriz (fem) dessa bateria vale:
A) 20 V
B) 16 V
C) 12 V
D) 8 V
E) 4 V
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As pilhas e baterias são classificadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT – como lixo perigoso. Agressivas ao meio ambiente e de
difícil reciclagem, apresentam em suas composições substâncias tóxicas
como chumbo, cádmio e mercúrio, que podem contaminar o solo e a água.
Você já deve ter observado a existência de pilhas e baterias de diversos
tamanhos que fornecem a mesma voltagem.
O tamanho da pilha ou da bateria está diretamente relacionado com a
intensidade
a) da força elétrica no processo de indução.
b) da força de interação entre cargas elétricas.
c) da carga elétrica no interior do campo elétrico.
d) do campo elétrico criado por um corpo eletrizado.
e) de corrente elétrica que ela deve fornecer a um circuito.
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Ao adquirir um gerador, você observa na sua plaqueta de especificações a
seguinte inscrição:

Potência elétrica (P) = 300 W
Corrente elétrica (i) = 20 A

Qual o valor da força eletromotriz (fem) desse gerador?
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Uma bateria de automóvel apresenta esta curva característica. A resistência
interna da bateria vale, em ohms:

a) 0,25

b) 0,50

c) 1,0

d) 3,0

e) 4,0
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O funcionamento de uma bateria elétrica pode ser descrito pelo gráfico U x i
a seguir, onde U é a diferença de potencial entre os terminais da bateria
quando a mesma é atravessada pela corrente elétrica i.

Determine os valores da fem da bateria e de sua resistência interna, bem
como o valor da corrente para a qual a bateria estará em curto circuito.



9


