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FGE0270 – Eletricidade e Magnetismo I 

 

Lista de exercícios 4 – 2009 

 

1. Um fio de Nicromo (liga de níquel-cromo-ferro usada em elementos de aquecimento) possui 

1,0 m de comprimento e 1,0 mm2 de seção transversal. Se esse fio transporta uma corrente de 

4,0 A sob uma diferença de potencial (d.d.p.) de 2,0 V entre suas extremidades, qual é a 

condutividade σ do Nicromo? 

2. Um ser humano pode ser eletrocutado se uma pequena corrente de 50 mA passar perto de seu 

coração. Um eletricista trabalhando com as mãos suadas faz bom contato com os dois 

condutores que ele está segurando, um em cada mão (coitado). Se a sua resistência for de 

2000 Ω, qual poderia ser a voltagem fatal? 

3. Um cabo elétrico é formado por 125 cordões de fio delgado, cada um com resistência de 2,65 

µΩ. A mesma d.d.p. é aplicada entre as extremidades de todos os cordões e resulta numa 

corrente total de 0,750 A. a) Qual a corrente em cada cordão? b) Qual a d.d.p. aplicada? c) 

Qual a resistência do cabo? 

4. Um aquecedor por irradiação de 1250 W é fabricado para operar em 115 V. a) Qual será a 

corrente no aquecedor? b) Qual a resistência da bobina de aquecimento? c) Quanta energia 

térmica é produzida em 1 hora pelo aquecedor? 

5. Um fio de cobre, com seção transversal de 2,0 x 10
-6

 m
2

 e comprimento de 4,0 m, possui uma 

corrente de 2,0 A uniformemente distribuída nessa seção. a) Qual a intensidade do campo 

elétrico ao longo do fio? b) Quanta energia elétrica é dissipada como energia térmica em 30 

min? 

6. Uma bateria de automóvel com uma fem. de 12 V e uma resistência interna de 0,040 Ω está 

sendo carregada com uma corrente de 50 A. a) Qual a ddp entre seus terminais ? b) Qual é a 

taxa de dissipação de energia térmica na bateria? c) Qual é a taxa de conversão de energia 

elétrica em energia química? d) Quais as respostas para os itens (a) e (b) quando a bateria é 

usada para fornecer 50 A para um motor de partida? 

7. Por uma bateria de 6 V passa uma corrente de 5.12 A durante 5,75 minutos. Quanta energia 

química a bateria perde neste processo? 

8. a) Calcule o trabalho realizado por uma fonte ideal de fem de 12 V para transportar um 

elétron desde o terminal positivo para o terminal negativo. b) Se 3,40x10
18

 elétrons passam 

através da fonte a cada segundo, qual a potência de saída da fonte? 
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9. Uma bateria de carro de 12 V pode “bombear” uma carga total de 125Ah antes de deixar de 

funcionar. Supondo que a diferença de potencial entre os terminais permanece constante, por 

cuanto tempo a bateria poderá entregar energia a uma taxa de 110W? 

10. Um circuito contém cinco resistores ligados a uma bateria cuja fem é de 12 V , conforme é 

mostrado na figura 1. Qual é a diferença de potencial através do resistor de 5.0 Ω? 

 

Fig. 1     Fig. 2     Fig. 3 

11. a) Calcule a corrente que atravessa cada uma das baterias ideais da figura 2. Suponha que R1 

= 1.0 Ω, R2 = 2.0 Ω, ε1 = 2.0 V , ε2 = ε3 = 4.0 V . b) Calcule Va−Vb. 

12. Na figura 3, qual é a resistência equivalente do circuito elétrico mostrado? Qual é a corrente 

em cada resistor? Considere R1 = 100 Ω, R2 = R3 = 50 Ω, R4 = 75 Ω e ε = 6.0 V; suponha que 

a bateria é ideal. 

13. Considere as combinações de capacitores da figura 4. Determine a capacitância equivalente 

de cada combinação. Suponha que C1 = 10 µF, C2 = 5 µF e C3 = 4 µF. 

Fig. 4  

 

14. Considere agora a combinação (1) de capacitores da figura 4. Suponha que a diferença de 

potencial mostrada é V = 100 V e que o capacitor C3 teve seu isolamente elétrico rompido, 

tornando-se equivalente a um caminho condutor.  Que variações ocorrem a) na carga, e b) na 

diferença de potencial do capacitor C1?  

15. Num circuito RC série, ε = 12,0 V, R = 1,40 MΩ e C = 1,80 µF. a) Calcule a constante de 

tempo. b) Ache a carga máxima que aparecerá no capacitor durante o processo de carga. c) 

Quanto tempo levará para a carga aumentar desde zero até 16,0 µC? 
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16. Um capacitor com carga inicial Q0 é descarregado através de um resistor. Em termos da 

constante de tempo capacitiva τ, qual o tempo necessário para que o capacitor perca a) a 

primeira terça parte da sua carga Q0 e b) dois terços da sua carga? 

17. Um capacitor com uma ddp inicial de 100 V é descarregado através de um resistor quando 

uma chave entre eles é fechada em t = 0. Em t = 10,0 s a ddp entre as placas é de 1,0 V. (a) 

Qual é a constante de tempo do circuito? (b) Qual a ddp entre as placas do capacitor em t = 

17,0 s? 

18. A figura 5 mostra um circuito de uma lâmpada de flash, como aquelas existentes em cavaletes 

de estradas em construção. A lâmpada fluorescente L é conectada em paralelo com o 

capacitor C de um circuito RC. A corrente passa através da lâmpada apenas quando o 

potencial entre seus terminais atinge a tensão de ruptura VL; nesse instante, o capacitor 

descarrega atrevés da lâmpada e ela emite um flash por um período de tempo muito curto. 

Considere que são necessários dois flashes por segundo. Utilizando uma bateria de 95 V, um 

capacitor de 0,15 µF e sabendo que a tensão de ruptura é VL = 72 V, determine o valor da 

resistência R do resistor para ter os dois flashes por segundo. 

 

 

Fig. 5 
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