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Correntes Elétricas 

 
 

 
1. Cerca de 106 íons de Na+ penetram numa célula nervosa, excitada, num intervalo de 1 ms, 
atravessando a sua membrana. A área da membrana celular é aproximadamente 6 x 10-10 m2. 
Calcule a intensidade da corrente elétrica e a densidade de corrente elétrica através da 
membrana. Use e = 1,6 x 10-19 C. (Resp. 1,6 x 10-10 A e 0,27 A/m2). 
 
2. 3 x 106 íons de Ca2+ e 106 íons de HCO3

−  atravessam uma membrana biológica, em sentidos 
opostos, em um intervalo de tempo de 5 ms. Sabendo que a área da membrana é de 10 x 10-10 
m2, calcule a intensidade de corrente elétrica e a densidade de corrente elétrica através da 
membrana. 
 
3. Estime o raio hidrodinâmico dos vários íons abaixo, a partir dos valores de suas 
mobilidades em solução aquosa a 25 oC, dadas aqui em cm2/(s.V). 
 

H+ 36,23 x 10-4 OH- 20,64 x 10-4 
Na+   5,19 x 10-4 Cl-   7,91 x 10-4 
K+   7,62 x 10-4 Br-   8,09 x 10-4 
Zn2+   5,47 x 10-4 SO4

2−    8,29 x 10-4 

 
4. Calcule os valores dos potenciais de Nernst, a partir das concentrações iônicas dentro e fora 
de uma célula muscular de rã, mostradas na tabela abaixo. Essas concentrações foram 
medidas à temperatura de 16 oC. 
 

íon Nint. 
(10-3 mol/l) 

Next. 
(10-3 mol/l) 

Cl- 1,5 77,5 
K+ 124 2,25 
Na+ 10,4 109 
Ca2+ 4,9 2,1 
Mg2+ 14,0 1,25 
HCO3

−  12,4 26,6 

 
5. Diga, em no máximo 5 linhas, o que caracteriza a resistividade de um material e no que ela 
se diferencia da resistência? 
 
6. Qual o comprimento de um fio de cobre, de área seccional 1 mm2, é necessário para se ter 
uma resistência de 5 Ω ? (Resp. 291 m) 
 
7. A água é boa ou má condutora de eletricidade? Justifique sua resposta. Como se explica o 
maior perigo de choques com o corpo molhado? 
 
8. O que você entende por diferença de potencial elétrico entre dois pontos? E campo elétrico? 
A partir das definições de potencial elétrico e campo elétrico, mostre a relação entre diferença 
de potencial elétrico e campo elétrico?  



 
 


