
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Uma carga q = 10 μC é colocada em determinado ponto de uma região do espaço, 
sendo submetida à ação de uma força F = 0,5 N, na direção horizontal para a 
direita. Determine o vetor campo elétrico nesse ponto. 

 
2) Determine o vetor campo elétrico, em um ponto P, distante 10 cm de uma carga 

pontual Q, eletrizada com 10 μC de carga. 
 

3) Os terminais de um resistor que obedecem a Lei de Ohm, possuem ddp (U) 
variando segundo o gráfico representado abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sendo U = Ri, com base no gráfico os valores de U e i, calcule o que se pede: 
 

a. A resistência elétrica do resistor; 
b. A intensidade de corrente elétrica, sabendo que a ddp (U) nos terminais 

desse resistor é de 120 V. 
 

4) Uma casa tem os seguintes equipamentos instalados: 
a. 02 lâmpadas de 100 W 
b. 06 lâmpadas de 50 W 
c. 05 lâmpadas de 60 W 
d. 01 geladeira de 500 W 
e. 01 refrigerador de 500 W 
f. 02 televisores de 300 W 
g. 01 máquina de lavar roupas de 1200 W 
h. 01 Chuveiro elétrico com 5.500 W 

 
Sabendo que todas as casas têm uma caixa de disjuntores, que são chaves de 
segurança com disjuntores de diferente Amperes, os quais evitam a sobrecarga 
elétrica, desligando-se assim que a corrente elétrica for maior do que a capacidade 
do disjunto. 
A rede elétrica pode ser construída ligando todos os equipamentos em uma única 
rede e ligada a um disjuntor de proteção ou ligando a várias redes, com disjuntores 
de proteção diferentes para cada rede. 
Ao construir a rede elétrica da casa com os equipamentos acima, suponha que 
você tem a disposição disjuntores de 10 A, 20 A, 25 A e 40 A. Mostre quais 
equipamentos podem ser ligados em pelo menos duas redes diferentes, usando 
um dos disjuntores acima para cada rede. 
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