


d) 0,685     

e) 1,265     

   
6. (Mackenzie 2019)  Um chuveiro domiciliar, que desenvolve potência de 5.200 W,  quando instalado em uma diferença de 

potencial de 220 V,  tem toda a energia dissipada por seu resistor transferida para a porção de água que por ele passa. Em um 

dia em que a temperatura ambiente vale 20 C  e, supondo-se que pelo chuveiro passe 52  gramas de água por segundo, pode-

se afirmar corretamente que a temperatura com que a água sai do chuveiro vale em C  

 

(Considere o calor específico sensível da água 4,0 J g C)   

a) 52     
b) 50     
c) 45     
d) 40     
e) 30     

   
7. (Uece 2019)  Considere um ferro elétrico de passar roupas. De modo simplificado, ele pode ser tratado como um resistor 

ligado a uma fonte de tensão. Há também no circuito os condutores que conectam o ferro de passar à tomada. Como não se 

trata de cabos feitos de material supercondutor, há também a resistência do cabo. Do ponto de vista prático, é como se as 

resistências do ferro e do cabo fossem ligadas em série à fonte de tensão. 

 

Para geração de calor pelo ferro com maior eficiência, é recomendável que a resistência do cabo seja  

a) muito maior do que a resistência elétrica do ferro de passar.     
b) proporcional à corrente elétrica na rede.     
c) proporcional à tensão elétrica na rede.    
d) muito menor do que a resistência elétrica do ferro de passar.     
   
8. (G1 - cftmg 2019)  Em uma sala de aula do CEFET-MG, há seis lâmpadas ligadas a três interruptores. As lâmpadas estão 

associadas de forma que, caso alguma delas queime, as outras continuem funcionando normalmente. 

 

Para que cada interruptor acenda e apague apenas duas lâmpadas, a representação abaixo que indica a maneira correta de se 

ligarem os interruptores e as lâmpadas é  

a)     

b)     



c)     

d)     

  


