
Revisão de Eletrodinâmica 1 A. 
1). (Unicamp-SP) Um forno de micro-ondas 
opera na voltagem de 120V e corrente de5,0 
A. Colocam-se nesse forno 200 mL de água à 
temperatura de 25ºC. Admita que toda a 
energia do forno é utilizada para aquecer a 
água. Para simplificar, adote 1,0 cal= 4,0 J, 
c = 1,0 cal/gºC e     d H2O= 1,0 g/cm3 
a) Qual a energia necessária para elevar a 
temperatura da água a 100ºC?                                                            
b) Em quanto tempo esta temperatura será 
atingida? 
  
2). (Unicamp-SP) A potência P de um 
chuveiro elétrico, ligado a uma rede 
doméstica de tensão 
V = 220 V é dada por P =U 2 /R, em que a 
resistência elétrica R do chuveiro é 
proporcional ao comprimento do resistor. A 
tensão U e a corrente elétricaI no chuveiro 
estão relacionadas pela lei de Ohm:U =R . i . 
Deseja-se aumentar a potência do chuveiro 
mudando apenas o comprimento do resistor. 
a) Ao aumentar a potência, a água ficará 
mais quente ou mais fria ?                                                           
b) Para aumentar a potência do chuveiro, o 
que deve ser feito com o comprimento do 
resistor ?                                                           
c) O que acontece com a intensidade 
da corrente elétrica quando a potência do 
chuveiro aumenta? 
 
3)-(UFMS-MS) No interior de um forno de 
micro-ondas encontra-se um prato que 
contém 1 kg de purê de batatas para ser 
aquecido. Considere que o purê de batatas 
possui calor específico            c = 1,8 cal/g° 
C, e que a capacidade térmica C do prato é 
de 20 cal/° C. A potência elétrica de consumo 
do forno é igual a 1.200W, dos quais 80% 
dessa potência são transferidos como 
energia térmica para o purê de batatas, o 
qual por condução aquece o prato, considere 
que somente essa energia é transferida para 
o prato. Antes de ligar o forno de micro-
ondas, todo esse sistema está em equilíbrio 
térmico na temperatura de 20° C. Assinale a 
alternativa que corresponde ao tempo em 
que o forno de micro-ondas deve ficar ligado 
para que o prato e o purê de batatas atinjam 
a temperatura de 50° C. Use a relação que     
1 cal = 4,18 J. 
a) Igual a 3,6 min.       b) Igual a 3,2 min.       ) 
c)Mais que 3,7 min.    d) Igual a 3,0 minutos.         
e) Menos que 2,0 minutos. 
 
4)-(UNESP-SP) Em um dia ensolarado, a 
potência média de um coletor solar para 
aquecimento de água é de 3kW. 
Considerando a taxa de aquecimento 
constante e o calor específico da água igual 
a 4.200 J/(kg.oC). Calcular o tempo gasto 
para aquecer 30 kg de água de 25oC para 
60oC será, em minutos de 
a) 12,5      b) 15      c) 18         d) 24,5        e) 2 
 
 

 
 
5)-(PUC-MG) O ebulidor, dispositivo usado 
nas residências para o aquecimento da água, 
é um exemplo bem ilustrativo de aplicação 
do efeito JOULE. Esse fenômeno foi 
estudado no século XIX pelo cientista James 
P. Joule e consiste na transformação da 
energia elétrica perdida pelas cargas da 
corrente elétrica em calor. 
Considere um ebulidor ligado a uma tensão 
de 120V imerso em um recipiente que 
contenha um litro de água a 20°C. Admitindo-
se que todo o calor originado da resistência 
elétrica seja transferido à água, o valor da 
resistência do ebulidor para que a água 
atinja a temperatura de 100°C em 2,0 minutos 
será de, aproximadamente: 
Considere: c = 4,18 J/g°C e ρ = 1kg/Litro 
a)  5,5     b) 16,5      c) 3,5        d) 8,5       e) 26 
 
6)-(INATEL-MG) Calor de combustão é a 
quantidade de calor liberada na queima de 
uma unidade de massa do combustível. O 
calor de combustão do gás de cozinha é 
6,0.106 cal/kg. Calcule o volume de água, em 
litros, que pode ser aquecido de 20 °C a 100 
°C com um botijão de gás de cozinha de 13 
kg, admitindo que esse processo tenha uma 
eficiência de 40%. 
Dados: calor especifico da água c = 1 cal/g 
°C; densidade da água d = 1,0·103 g/L 
  
7).(Faap-SP).Uma residência sujeita à uma 
tensão elétrica de U= 110 V é percorrida por 
uma corrente de i = 1,0 A  . Supondo que 
todo calor dissipado pela resistência elétrica 
seja absorvido por gelo a 00C . Calcular a 
massa de água formada em 3 minutos .         
.(Calor Latente de Fusão L= 3,3 105 J /Kg.) 
 
8.) (UFMG). Em um ebulidor elétrico , 
encontra-se P=1000W e U= 120 V. Esse 
ebulidor é mergulhado em um recipiente  
contendo 2 litos de água a 200C e ligado a 
uma tomada com tensão especificada para 
seu funcionamento. Suponha que 80 0/0 do 
seu calor gerado por efeito Joule seja 
absorvido pelo líquido e considerando que o 
calor específico da água = 1 cal/ g 0C e calor 
latente de fusão   L= 540 cal/g. Calcular o 
tempo necessário para que metade da água 
do recipiente se evapore. 
 
9.) (Unesp).Acende-se uma lâmpada de 
P=100 W que está imersa num calorímetro 
transparente contendo 500 g de água  em 
tempo=1 minuto e 40 segundos a 
temperatura sobe 4,5 0C. Que porcentagem 
de energia elétrica fornecida à lâmpada é 
convertida em Luz. Dados. Cágua =4,2 joules / 
g 0C. Considere que a luz não é absorvida 
pelo calorímetro Despreze a Capacidade 
térmica do calorímetro e da Lâmpada.       
 
 
 



  10)-(UFMS-MS) A energia solar é uma das 
fontes alternativas de energia utilizadas pelo 
homem. A intensidade média anual da 
radiação solar na cidade de Campo Grande - 
MS é igual a 700 W/m2 considerando 6 horas 
de irradiação por dia.Um equipamento de 
captação de energia solar, para aquecer a 
água destinada ao consumo doméstico, 
possui rendimento igual a 60%, isto é, 60% 
da potência da radiação solar disponível é 
transformada em potência útil pelo 
equipamento. Considere uma residência que 
possui um desses equipamentos instalado, 
cuja área de captação de irradiação solar é 
de 4 m2 e que toda a potência útil é 
consumida. Se o custo da energia elétrica no 
local é de R$ 0,60 por kWh, a economia 
média anual (365 dias) em reais, nessa 
residência, será:    a) maior que R$ 2.124,00.                    
b) igual a R551,88.          c) igual a R$ 
367,92.   ) d)menor que R$ 367,92.                        
e) igual R$ 1.980,00              
                                                                                  

11). (ITA-1970) Pedro mudou-se da cidade de 

São José dos Campos para a cidade de São 

Paulo, levando um aquecedor elétrico. O que 

deverá ele fazer para manter a mesma 

potência de seu aquecedor elétrico, 

sabendo-se que a tensão na rede em São 

José dos Campos é de 220V enquanto que 

em São Paulo é de 110V? A resistência do 

aquecedor foi substituída por outra:                                                      

a) quatro vezes menor. b) quatro vezes 

maior. c) oito vezes maior d) oito vezes 

menor. e) duas vezes menor. 

13)- (UNIRG-TO-2010)A figura a seguir 

mostra uma arma de choque utilizada para 

defesa pessoal. Esse aparelho, quando em 

funcionamento, fornece uma corrente de 2 

µA (microampères) em uma tensão de 50.000 

volts, o que é suficiente para incapacitar uma 

pessoa, sem provocar nela danos 

permanentes. Calcular a potência (watts 

)elétrica liberada durante um choque . 

a) 0,1           b) 0,2         c) 0,3           d) 0,4

 

12.) Um determinado circuito elétrico de uma 
residência, cuja tensão elétrica é de 120V, é 
constituído por cinco tomadas de corrente 
onde, eventualmente, são ligados alguns 
tipos de aparelhos abaixo relacionados. 
Calcular a intensidade da corrente elétrica 
para cada eletrodoméstico. 
1. Máquina de lavar roupa - potência de 
480W. 
2. Aquecedor elétrico - potência de 1200W. 
3. Enceradeira - potência de 360 W. 
4. Aspirador de pó - potência de 720W. 
5. Televisão - potência de 240W 
 
 

13)-(UNIFESP-SP) Atualmente, a maioria dos 
aparelhos eletrônicos, mesmo quando 
desligados, mantêm-se em "standby", palavra 
inglesa que nesse caso significa "pronto para 
usar". Manter o equipamento nesse modo de 
operação reduz o tempo necessário para que 
volte a operar e evita o desgaste provocado 
nos circuitos internos devido a picos de 
tensão que aparecem no instante em que é 
ligado. Em outras palavras, um aparelho 
nessa condição está sempre parcialmente 
ligado e, por isso, consome energia. Suponha 
que uma televisão mantida em "standby" 
dissipe uma potência de 12 watts e que o 
custo do quilowatt-hora é R$0,50. Se ela for 
mantida em "standby" durante um ano (adote 
1 ano = 8 800 horas), o seu consumo de 
energia será, aproximadamente, de                                                                                                            
a) R$ 1,00.        b) R$ 10,00.       c)R$25,00.                

d) R$ 50,00.    e) R$ 200,00. 

  16-(UFRS-RS) Para iluminar sua barraca, 

um grupo de campistas liga uma lâmpada a 

uma bateria de automóvel. A lâmpada 

consome uma potência de 6 W quando opera 

sob uma tensão de 12 V. A bateria traz as 

seguintes especificações: 12 V, 45 Ah, sendo 

o último valor a carga máxima que a bateria é 

capaz de armazenar. Supondo-se que a 

bateria seja ideal e que esteja com a metade 

da carga máxima, e admitindo-se que a 

corrente fornecida por ela se mantenha 

constante até a carga se esgotar por 

completo, quantas horas a lâmpada poderá 

permanecer funcionando 

continuamente?            a) 90 h.     b) 60 h   

c)45 h..         d) 30 min.           e) 11 h 15 min. 

17)UFPA012)Um  painel  de  energia  solar     
de  área  .igual a  1 m2 produz cerca de          
0,5 kWh por dia.  Pensando nisso, um 
consumidor interessado nessa fonte de 
energia resolveu avaliar sua necessidade de 
consumo diário, que está listada na tabela 
abaixo. A partir desses dados. Calcular o 

número mínimo de painéis solares que esse 

consumidor precisa adquirir para fazer frente 
às suas necessidades de consumo diário de 
energia .   a) 5     b) 10    c) 15     d)20  e)25, 
 
                                       

              

 



 


