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INFORMÁTICA 

ONDAS E FREQUÊNCIAS   

01. Calcule quantos cálculos que um PC realiza em 2 segundos, se este possui 
processador com frequência de 2 GHz. 
 
02. Identifique quais os tipos de ondas na natureza e apresente exemplos para 
cada tipo.  
 
03. Calcule a quantidade de cálculos que um PC realiza, em 1 minuto de 
processamento, se este possui processador com frequência de 3 GHz. 
 
04. Calcule a quantidade de voltas que uma turbina realiza em 2 minutos, 
sabendo que a frequência de giro é de 60 Hz.  
 
05. O ouvido humano é capaz de captar ondas com frequências que variam de 
20 Kz até 20.000 KHz. Calcule a quantidade de oscilações em 1 segundo para 
cada extremo deste intervalo.  
 

CARGA E FORÇA ELÉTRICA 

06. Quais os tipos de carga elétrica? Como elas interagem? 
 
07. Explique por que a eletricidade é bem conduzida nos metais, mas no vidro 
não. 
  
08. Explique os diferentes métodos de eletrização.  
 
09. Os caminhões que conduzem combustível possuem uma corrente que vai se 
arrastando pelo chão. Justifique a utilidade da corrente.  
 
10. Explique o princípio de funcionamento de um pára-raios.  
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CORRENTE ELÉTRICA 

11. O que é corrente elétrica?  

12. Como é determinada a intensidade de corrente elétrica em um fio 
condutor metálico?  
 
13. Como se obtém uma corrente elétrica num condutor?  
 
14. No caso de um fio condutor metálico percorrido por corrente elétrica, 
quais são os portadores de carga elétrica?  
 
15. Explique o que se entende por sentido da corrente elétrica convencional?  
 
16. Uma pilha estabelece uma corrente alternada ou contínua? E a rede de 
eletricidade de uma residência? Explique a diferença entre cada uma.  
 
17. Explique quais os possíveis efeitos de uma corrente elétrica.  
 
18. Explique o que é um choque elétrico.  
 
19. Numa secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 C a cada 
minuto. Nesse condutor, qual a intensidade da corrente elétrica, em àmperes.  
i = 0,2 A; 
 
20. Em um chuveiro com a chave ligada na posição inverno passa 12,5.1019  
elétrons  a cada 2 segundos na secção transversal da resistência, por onde 
circula a água. Determine a intensidade da corrente elétrica na resistência 
sabendo que o valor absoluto da carga do elétron é e = 1,6. 10-19 C 
a) 0,08 A 
b) 10 A 
c) 5,0 A 
d) 7,2 A 
e) 12 A 
 
21. Pela secção reta de um fio, passam 5,0.1018 elétrons a cada 2,0 s. Sabendo-se 
que a carga elétrica elementar vale 1,6.10-19 C, pode-se afirmar que a corrente 
elétrica que percorre o fio tem intensidade: 
a) 500 mA 
b) 800 mA 
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c) 160 mA 
d) 400 mA 
e) 320 mA 
 
22. Para uma corrente elétrica de intensidade constante e relativamente 
pequena (alguns ampéres), qual o valor mais próximo do módulo da velocidade 
média dos elétrons que compõem a nuvem eletrônica móvel, em um condutor 
metálico? 
 
a) 300.000 km/s 
b) 340 m/s 
c) 1 m/s 
d) 1 cm/s  
e) 1 mm/s 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


