Revisão Fuvest – Elétrica

REVISÃO FUVEST - ELÉTRICA
1. (FUVEST 2021) Dois balões negativamente carregados são utilizados para
induzir cargas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que, inicialmente,
estavam eletricamente neutras.

Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a
tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente,
carga total:
Note e adote:
O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas
entre um e outro. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito.
(A) 1: zero; 2: negativa; 3: zero.
(B) 1: positiva; 2: zero; 3: positiva.
(C) 1: zero; 2: positiva; 3: zero.
(D) 1: positiva; 2: negativa; 3: positiva.
(E) 1: zero; 2: zero; 3: zero.

2. (FUVEST 2021) Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem
ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma
funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a
intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os
circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que
permite o funcionamento conforme essa descrição.
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(A) Circuito (1)
(B) Circuito (2)
(C) Circuito (3)
(D) Circuito (4)
(E) Circuito (5)

3. (FUVEST 2020) Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma
lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a
fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de
forma que cada um deles possui uma resistência RD = R/2.
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Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente
elétrica superior a V/(R + L), em qual(is) dos circuitos a lâmpada queimará?
(A) 1, apenas.
(B) 2, apenas.
(C) 1 e 3, apenas.
(D) 2 e 3, apenas.
(E) 1, 2 e 3.

4. (FUVEST 2020) Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente
elétrica I, conforme mostra a figura 1.

Em um determinado instante, uma partícula de carga q positiva desloca-se com
velocidade instantânea 𝒱 perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de
um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra essa
situação, em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do
solenoide.
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O diagrama que representa corretamente as forças elétrica FE e magnética FB
atuando sobre a partícula é:

5. (FUVEST 2019) Três pequenas esferas carregadas com carga positiva Q
ocupam os vértices de um triângulo, como mostra a figura. Na parte interna do
triângulo, está afixada outra pequena esfera, com carga negativa q. As
distâncias dessa carga às outras três podem ser obtidas a partir da figura.

Sendo Q = 2 x 10ˉ⁴c, q = -2 x 10ˉ⁵C e d = 6 m, a força elétrica resultante sobre
a carga q
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(A) é nula.
(B) tem direção do eixo y, sentido para baixo e módulo 1,8 N.
(C) tem direção do eixo y, sentido para cima e módulo 1,0 N.
(D) tem direção do eixo y, sentido para baixo e módulo 1,0 N.
(E) tem direção do eixo y, sentido para cima e módulo 0,3 N.

6. (FUVEST 2019) Uma bateria de tensão V e resistência interna Ri é ligada
em série com um resistor de resistência R. O esquema do circuito está
apresentado na figura.

A potência dissipada pelo resistor R é dada por
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7. (FUVEST 2019) Um chuveiro elétrico que funciona em 220 V possui uma
chave que comuta entre as posições “verão” e “inverno”. Na posição “verão”, a
sua resistência elétrica tem o valor 22 Ω, enquanto na posição “inverno” é 11
Ω.
Considerando que na posição “verão” o aumento de temperatura da água, pelo
chuveiro, é 5 °C, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura, na
posição “inverno”, em °C, é
(A) 2,5
(B) 5,0
(C) 10,0
(D) 15,0
(E) 20,0

8. (FUVEST 2018) Na figura, A e B representam duas placas metálicas; a
diferença de potencial entre elas é VB – VA = 2,0 x 104 V. As linhas tracejadas
1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron, no plano da figura.

Considere a carga do elétron igual a - 1,6 x 10-19 C e as seguintes afirmações
com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X na placa A e
atinge a placa B:
I. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética, ao atingir a
placa B, será 3,2 x 10-15J.
II. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independentemente de
ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2.
III. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é
maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1.
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Apenas é correto o que se afirma em
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) I e III.

9. (FUVEST 2021) Uma esfera metálica de massa ‘’m’’ e carga elétrica ‘’+q’’
descansa sobre um piso horizontal isolante, em uma região em que há um
campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade ‘’E’’, conforme
mostrado na figura. Em certo instante, com auxílio de uma barra isolante, a
esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante e
contra a ação da gravidade, a uma altura total ‘’h’’, sem nunca abandonar a
região de campo elétrico uniforme.

Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força
gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera, são, respectivamente:
(A) mgh e qEh
(B) -mgh e 0
(C) 0 e -qEh
(D) -mgh e -qEh
(E) mgh e 0

10. (FUVEST 2017) As figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos,
paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios
estão orientados perpendicularmente ao plano desta página e dispostos
segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está
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no sentido das correntes: os fios são percorridos por correntes que entram (
)Ou que saem (

) do plano da página.

O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em:

(A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) II e III.
(E) III e IV.
11. (FUVEST 2018) Atualmente são usados LEDs (Light Emitting Diode) na
iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a
corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de
alimentação de um LED (L) de 8W, que opera com 4V, sendo alimentado por
uma fonte (F) de 6v.

O valor da resistência do resistor (R) , em Ω necessário para que o LED opere
com seus valores nominais é, aproximadamente:
(A) 1,0
(B) 2,0
(C) 3,0
(D) 4,0
(E) 5,0
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12. (FUVEST 2018) Em 2016, as lâmpadas incandescentes tiveram sua venda
definitivamente proibida no país, por razões energéticas. Uma lâmpada
fluorescente, considerada energeticamente eficiente, consome 28 W de
potência e pode produzir a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada
incandescente consumindo a potência de 100W. A vida útil média da lâmpada
fluorescente é de 10.000 h e seu preço médio é de R $20,00, enquanto a
lâmpada incandescente tem vida útil de 1.000 h e cada unidade custaria, hoje,
R $4,00. O custo da energia é de R $0,25 por quilowatt-hora. O valor total, em
reais, que pode ser poupado usando uma lâmpada fluorescente, ao longo da
sua vida útil, ao invés de usar lâmpadas incandescentes para obter a mesma
intensidade luminosa, durante o mesmo período de tempo, é
(A) 90,00
(B) 140,00
(C) 200,00
(D) 250,00
(E) 290,00
13. (FUVEST - 2016) Os centros de quatro esferas idênticas, I, II, III e IV, com
distribuições uniformes de carga, formam um quadrado. Um feixe de elétrons
penetra na região delimitada por esse quadrado, pelo ponto equidistante dos

centros das esferas III e IV, com velocidade inicial
na direção
perpendicular à reta que une os centros de III e IV, conforme representado na
figura.

A trajetória dos elétrons será retilínea, na direção de
, e eles serão
acelerados com velocidade crescente dentro da região plana delimitada pelo
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quadrado, se as esferas I, II, III e IV estiverem, respectivamente, eletrizadas
com cargas.

(A)+Q,-Q,-Q,+Q
(B)+2Q,-Q,+Q,-2Q
(C)+Q,+Q,-Q,-Q
(D)-Q,-Q,+Q,+Q
(E)+Q,+2Q,-2Q,-Q

14. (FUVEST - 2016) O arranjo experimental representado na figura é formado
por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, três resistores,
R1 , R2 e R3 , de resistências iguais, e fios de ligação.

Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 A, e o voltímetro, uma tensão
de 6 V, a potência dissipada em R2 é igual a

(A)4W
(B)6W
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(C)12W
(D)18W
(E)24W
15. (Fuvest 2015) Dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes de diferentes
potências, projetadas para serem utilizadas em 110 V de tensão. Elas foram
acopladas, como nas figuras I, II e III abaixo, e ligadas em 220 V.

Em quais desses circuitos, as lâmpadas funcionarão como se estivessem
individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110 V.
(A)Somente em I
(B)Somente em II
(C)Somente em III
(D)Em I e III
(E)Em II e III
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Gabarito
1. D
2. B
3. D
4. A
5. E
6. C
7. C
8. D
9. B
10. D
11. A
12. C
13. C
14. A
15.D
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