
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: bernardohf@hotmail.com 
 

01) Para que um circuito elétrico funcione de maneira adequada, é necessário que, a quantidade pré-

determinada de corrente passe por ele, caso haja excesso de corrente, pode haver uma sobrecarga e esse circuito 

irá “queimar”. Os principais dispositivos de segurança utilizados por circuitos elétricos são: 

 

a) resistor e capacitor 

b) resistor e fusível  

c) fusível e disjuntor 

d) fusível e capacitor 

e) disjuntor e resistor 

 

02) Ao se organizar o circuito elétrico de uma casa, com todos os cômodos, pensando na energia que irá 

abastecer tanto as lâmpadas quanto as tomadas e demais demandas elétricas, o ideal é que se criem: 

 

a) circuitos em série 

b) circuitos mistos 

c) circuitos em W 

d) circuitos em paralelo 

e) circuitos horizontais 

 

03) O efeito Joule consiste na conversão de energia elétrica em energia térmica. Isso ocorre, pois, todo corpo 

oferece uma certa oposição a passagem da corrente. Alguns equipamentos elétricos utilizam o efeito Joule para 

seu funcionamento, como por exemplo chuveiros, secadores, ferros de passar roupa. O componente presente 

nesses circuitos que permitem esse uso do efeito Joule são os: 

 

a) capacitores 

b) circuitos em série 

c) receptores 

d) capacitores 

e) resistores 

 

04) Suponha que pela seção transversal de um fio, passe uma quantidade de carga elétrica de 40C em 5s. Qual é o 

valor da corrente elétrica que circula nesse fio? (Aplique a fórmula adequada) 

 

a) 5A 

b) 6A 

c) 7A 

d) 8A 

e) 9A 
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05) Um liquidificador dissipa uma potência de 1200 W quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão 

de 120 V. Qual a corrente estabelecida (em A) nesse aparelho sob essas condições? 

 

a) 5A 

b) 10A 

c) 15A 

d) 20A 

e) 25A 

 

06) Para entendermos como pode ocorrer uma corrente elétrica, precisamos entender a estrutura do átomo, seus 

diversos componentes e a possibilidade que ele tem de ganhar ou perder esses componentes, em especial o 

elétron. Por que dizemos que ao perder um elétron o átomo se torna positivo? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

07) A nossa principal matriz energética é hidroelétrica. Porém da usina até nossa casa, a energia percorre um 

longo caminho, passando por torres de transmissão, subestações e linhas de distribuição. Ao longo desse trajeto 

encontramos constantemente os transformadores. Qual a função desse equipamento? 
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