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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                                Paula Melo Silva                  

 

Ficha de Trabalho 16 

Energia e fenómenos elétricos 

Energia, fenómenos térmicos e radiação 

1. Um gerador com uma força eletromotriz de 12,0 V fornece ao circuito uma tensão elétrica de 11,4 V quando a 

corrente elétrica no circuito é de 20 A. 

1.1. A tensão elétrica corresponde:  

(A) Ao trabalho da força elétrica por unidade de carga. 

(B) À carga que atravessa a secção reta do condutor por unidade de carga. 

(C) Ao trabalho da força elétrica por unidade de tempo. 

(D) À carga que atravessa a secção reta do condutor por unidade de tempo. 

1.2. Indique o valor da resistência interna do gerador. 

(A) 0,6 Ω 

(B) 0,03 Ω 

(C) 0,57 Ω 

(D) 8 Ω 

2. Uma diferença de potencial de 12 V é aplicada nos terminais de uma associação em paralelo entre duas resistências, 

uma de 4 Ω e outra de 6 Ω. Determine a corrente elétrica total que percorre o circuito: 

(A) 5 A 

(B) 1,2 A 

(C) 3 A 

(D) 6 A 

3. Um fio condutor de alumínio, com resistividade de 2,65×10-8Ωm, a 20ºC, e um diâmetro de 0,62 mm e comprimento 

342 m, é sujeito a uma tensão de 5,0 V. Considere que a resistência desse fio é constante apesar da tensão fornecida. 

Determina o valor da corrente elétrica que o atravessa. Apresente todas as etapas de resolução.  

4. O gráfico seguinte descreve o comportamento de dois condutores metálicos, S e P, a temperatura constante. 

4.1. Pode afirmar-se que: 

(A) As resistências dos condutores não dependem da 

diferença de potencial aplicada nos respetivos terminais. 

(B) A corrente que percorre cada condutor e a diferença 

de potencial aplicada nos respetivos terminais são 

inversamente proporcionais. 

(C) P tem maior resistência que S. 

(D) A resistência de S é três vezes superior à resistência 

de P. 

4.2. Determina o valor da resistência de P quando a tensão aos seus terminais é de 18 V: 

(A) 6 Ω 

(B) 3 Ω 

(C) 3000 Ω 

(D) 0,33 Ω 

5. A resistência de um fio metálico é 60 Ω. Cortam-se 5,0 m de fio e a resistência desta parte é um quarto da resistência 

do fio inicial. Qual era o comprimento total do fio? 

(A) 20 m 

(B) 15 m 

(C) 5 m 

(D) 25 m 
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6. Um gerador de força eletromotriz 12 V é ligado a um condutor puramente resistivo de 5,0 Ω por onde passa uma 

corrente de 2,0 A. 

6.1. Qual o significado físico da força eletromotriz do gerador de 12 V? 

6.2. Determine a energia transferida para o condutor por unidade de tempo? 

(A) 20 W 

(B) 20 J 

(C) 24 W 

(D) 24 J 

6.3. Determine a resistência interna no gerador:

(A) 0,1 Ω 

(B) 1,0 Ω 

(C) 2,0 Ω 

(D) 11 Ω 

7. Considere o circuito elétrico representado pelo esquema seguinte. 

 

Calcule a potência dissipada na pilha, sabendo que a sua força eletromotriz é 6 V. Apresente todas as etapas de 

resolução. 

8. Observe o esquema de circuito e determine o valor da resistência R. 

 

 

(A) 25 Ω 

(B) 20 Ω 

(C) 4 Ω 

(D) 24 Ω 

9. Observe o circuito da figura seguinte. Quando o interruptor está aberto o voltímetro 

marca 1,53 V. Quando se fecha o interruptor o voltímetro marca 1,38 V e o amperímetro 

0,30 A. Qual a curva característica do gerador?  

(A) 𝑈 = 1,53 − 0,30𝐼 

(B) 𝑈 = 1,38 − 0,50𝐼 

(C) 𝑈 = 1,53 − 0,50𝐼 

(D) 𝑈 = 1,38 − 0,30𝐼 

10. Um condutor puramente resistivo, A, é percorrido por uma certa corrente. Outro condutor puramente resistivo, B, 

de igual resistência, é percorrido por uma corrente três vezes maior. A relação entre as energias dissipadas, no mesmo 

intervalo de tempo, é: 

(A) 𝐸𝐵 = 9𝐸𝐴 

(B) 𝐸𝐵 =
1

9
𝐸𝐴 

(C) 𝐸𝐴 = 3𝐸𝐵 

(D) 𝐸𝐴 =
1

3
𝐸𝐴 

11. No comércio os fios condutores são conhecidos por números de determinada escala. Uma escala usada é a AWG 

(American Wire Gauge). Um fio de cobre AWG 12 tem uma secção igual a 3,3 mm2. Que comprimento de fio se deve 

cortar de modo a que a sua resistência seja 1,0 Ω a 20ºC? A resistividade do cobre a essa temperatura é 1,73×10-8 

Ωm. 

(A) 0,19 m 

(B) 190 m 

(C) 190751 m 

(D) 0,0052 m 
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12. Uma resistência variável R encontra-se ligada num circuito com uma diferença de potencial constante. Quando 

R=R1 a corrente elétrica é de 6,0 A. Quanto a resistência aumenta para R2=R1+10Ω a corrente elétrica diminui para 2,0 

A. 

12.1. Determine R1 e a tensão elétrica nos terminais da resistência. Apresente todas as etapas de resolução.  

12.2. Sabendo que a carga do eletrão é de -1,6×10-19 C, o número de eletrões que atravessam a seção reta do condutor 

na situação em que a resistência é R2, em 30 segundos é:  

(A) 3,75 × 1020 

(B) 1,25 × 1019 

(C) 4,80 × 10−18 

(D) 3,75 × 10−18 

13. Considere três sistemas com as seguintes 

características. 

Refira, justificando, qual é o sistema que 

apresenta maior energia interna. Apresente 

todas as justificações num texto com linguagem 

científica adequada.  

14. Num recipiente, introduz-se uma amostra de 150 g de gelo, à temperatura de 0,0ºC, e uma amostra de água, à 

temperatura de 20,0ºC. 

14.1. Determine a massa mínima de água, a 20,0ºC, que será necessário adicionar à amostra de gelo para que esta 

apenas se funda, ficando a mistura em equilíbrio térmico à temperatura de 0,0ºC. Admita que não há trocas de energia 

entre a mistura obtida e a sua vizinhança. A energia necessária à fusão de 1,0 kg de gelo é 3,34 ×105 J. Apresente 

todas as etapas de resolução. 

14.2. Para que a amostra de água adicionada ao gelo ficasse à temperatura de 20,0 ºC, forneceu-se-lhe energia com 

uma fonte de 250 W, durante 1,5 minutos. Neste processo, a energia interna da água aumentou 1,4 ×104 J. Qual foi o 

rendimento do processo de aquecimento da água? 

(A) 37% 

(B) 62% 

(C) 2,7% 

(D) 70% 

15. Pretende-se instalar um painel fotovoltaico numa vivenda em Lisboa. O painel, com um rendimento médio de 15%, 

destina-se a alimentar um conjunto de eletrodomésticos, cujo consumo diário é de 1,08  108 J. A irradiância solar 

média em Lisboa, num dia claro, corresponde a 414 W m2. Nestas condições, calcule a área do painel fotovoltaico que 

deve ser instalada, sabendo que o tempo de exposição ao sol é de 8 horas diárias. 

16. Uma localidade dispõe de sete horas de sol por dia. Nessa localidade, um morador pretende colocar um painel 

fotovoltaico, com uma área de 4,0 m2 e com um rendimento de 15%. Calcule a energia elétrica fornecida pelo painel, 

sabendo que a energia solar que atinge o painel, por segundo e por unidade de área, é 0,85 kW h. 

17. Para arrefecer uma barra de aço de 300 g à temperatura de 115,0 ºC, mergulhou-se a barra num recipiente com 

500 g de água a 25,0ºC. Considere o sistema, formado pelo conjunto água e barra de ferro, isolado e os valores cágua 

= 4186 J kg1 K1 e  caço = 460 J kg1 K1. Determine a temperatura final do sistema. 

18. Para arrefecer rapidamente o chá é comum utilizar-se cubos de gelo. Imagine que mergulha, numa chávena com 

200,00 g de chá à temperatura de 60,0 ºC, um cubo de gelo com 2,50 g que fora retirado do congelador à temperatura 

de – 15,0 ºC. Considere:  cchá = 4250 J kg1 K1, cgelo = 2090 J kg1 K1, ∆Hfusão (gelo) = 333 kJ kg1 e cágua = 4186 J kg1 

K1. 

18.1. Qual é o valor da energia necessária para fundir o cubo de gelo? 

18.2. Determine a temperatura final atingida pelo chá, no instante em que foi atingido o equilíbrio térmico, considerando 

o sistema isolado. 

18.3. Considerando o mesmo instante, verificou-se que a temperatura final do chá foi de 38,0 ºC, num sistema aberto. 

Qual foi a variação da energia do sistema chá com cubo de gelo? Analise esse resultado. 
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19. Pretendia-se aquecer 700 g de água. Para isso usou-se um recipiente com uma resistência elétrica no fundo. 

19.1. Justifique e afirmação seguinte: “O material usado para construir as paredes deste recipiente deve apresentar 

baixa condutividade térmica.” 

19.2. Se em vez de aquecer água se aquecesse álcool, a energia necessária para a mesma variação de temperatura, 

no mesmo intervalo de tempo seria menor. Pode concluir-se que o álcool tem: 

(A) Maior capacidade térmica mássica do que a água. 

(B) Menor capacidade térmica mássica do que a água. 

(C) Maior condutividade térmica do que a água. 

(D) Menor condutividade térmica do que a água. 

19.3. Refira, justificando, os mecanismos de transferência de energia por calor existentes entre a resistência elétrica e 

a água, que permitem o aquecimento de toda a massa de água. 

19.4. Considerando que a massa de água demorou 7 minutos a elevar a sua temperatura 35,2 °C e que a potência da 

resistência elétrica é de 1000 W, determine o rendimento no processo de aquecimento da água. 

19.5. Considere duas amostras de água, A e B, de massas respetivamente iguais a mA e a ½ mA, às quais foi fornecida 

a mesma quantidade de energia. Sendo ∆TA e ∆TB as variações de temperatura sofridas pelas amostras A e B, ∆TB 

será igual a: 

(A) 2∆𝑇𝐴 

(B) ∆𝑇𝐴 

(C) −2∆𝑇𝐴 

(D) 
1

2
∆𝑇𝐴 

 

20. Responde as seguintes questões de resposta aberta curta: 

(A) Indica o significado de corrente elétrica, por 

exemplo, 2 A. 

(B) Indica o significado de diferença de potencial 

elétrico, por exemplo 220 V. 

(C) Indica o significado de resistência elétrica. 

(D) Distingue corrente contínua e corrente alternada. 

(E) Qual a função e quais as características de um 

gerador. 

(F) Explica a conservação de energia num circuito 

elétrico tendo em conta o efeito de Joule. 

(G) Interpreta a dependência da resistência elétrica de 

um condutor filiforme com a resistividade e as suas 

características geométricas. (*) 

(H) Define Efeito de Joule. 

(I) Definição e vantagens do LED. (*) 

(J) Relaciona a resistividade de um material com a sua 

condutividade elétrica. (*) 

(K) Caracteriza as associações em série e em paralelo. 

(L) Define sistema termodinâmico. 

(M) Distingue os processos de radiação, convecção e 

condução. 

(N) Explique o processo de convecção. 

(O) Explique o processo de condução. 

(P) Define calor. 

(Q) Explicita a relação entre temperatura e radiação 

emitida. 

(R) Espontaneidade e 2ª lei da termodinâmica. 

(S) Definir sustentabilidade. 

(T) Definir e distinguir capacidade térmica mássica e 

condutividade térmica. 

(U) Definir potência e irradiância. 

(V) Interpreta coletores solares e painéis fotovoltaicos. 

(W) Interpreta a 1ª Lei da termodinâmica e o seu 

contexto histórico. 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

 


