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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 
 

ITEM 1 
Tem-se um fio elétrico desencapado próximo aos 
seguintes materiais: 
I. Madeira seca. 
II. Vidro. 
III. Cobre. 
IV. Alumínio. 
Se o fio estiver em contato com esses materiais, quais 
deles conduzirá energia elétrica com facilidade, 
provocando choque elétrico a quem manipulá-los sem 
segurança?  
 
(A) O vidro e o cobre. 
(B) O cobre e o alumínio. 
(C) A madeira seca e o vidro. 
(D) A madeira seca e o alumínio. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Um material bom condutor permite que os elétrons 
se desloquem com maior facilidade através dele. De 
acordo com esse conceito, podemos empurrar com 
segurança uma pessoa que esteja recebendo uma 
descarga elétrica com qual dos materias listados a 
seguir?  
 
(A) Bastão de cobre. 
(B) Cadeira de madeira. 
(C) Antena de TV. 
(D) Arame farpado. 
 
2. O choque elétrico é a passagem de corrente elétrica 
através do corpo de uma pessoa, utilizando-o como um 
condutor. A passagem dessa corrente pode causar 
susto, queimaduras ou até mesmo a morte do 
indivíduo. Assinale a alternativa correta sobre o 
atendimento da vítima de choque. 
 
(A) Deve-se inicialmente realizar a manobra de 

reanimação cardiopulmonar e depois desligar a 
chave geral de energia elétrica. 

(B) O socorrista pode iniciar o atendimento de manobra 
de reanimação cardiopulmonar, mesmo com a 
vítima conectada com a fonte elétrica. 

(C) As medidas de socorro podem ser iniciadas após 30 
minuto do recebimento do choque, pois a carga 
elétrica recebida pela vítima não terá 
consequências nesse intervalo de tempo. 

(D) O socorrista deve primeiramente desligar a chave 
geral de energia elétrica ou separar a vítima da 

fonte de energia utilizando-se de materiais isolantes 
de eletricidade. 

 
3. Identifique os materiais a seguir, como condutores 
ou isolantes de eletricidade. 
 

a) Ferro. 
b) Tungstênio. 
c) Isopor. 
d) Papel. 
e) Vidro. 
f) Tecido de algodão. 
 
ITEM 2 
Soltar pipa embaixo da rede elétrica pode provocar 
curto-circuito, desligamentos de redes de distribuição e 
acidentes com choques, caso ela enrosque na fiação.  
 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: <http://emjmh.blogspot.com.br/2013/08/soltar-

pipas-com-seguranca-e-muito-mais.html>. Acesso em: 05 jun. 2017. 

 
Por que a prática de soltar pipa, principalmente com 
linha contendo cerol próxima à rede elétrica pode ser 
bastante perigoso? 
 
(A) Porque a linha com cerol não oferece perigo de 

acidentes cortantes e possui materiais condutores 
que não causam choques elétricos.  

(B) Porque a linha com cerol além de causar graves 
acidentes cortantes, pode possuir materiais 
condutores que podem ocasionar choques 
elétricos. 

(C) Porque a linha com cerol não causa riscos e possui 
materiais isolantes que não causam choques 
elétricos. 

(D) Porque a linha com cerol é benéfica à condução de 
eletricidade e não causa riscos, nem à fiação e nem 
às pessoas. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Observe a imagem a seguir: 
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Disponível em: <http://happytronica.com.br/fundamentos-

eletronica/corrente-eletrica/>. Acesso em: 17 jul. 2017. 
 

A corrente elétrica em um condutor metálico é:  
 
(A) um fluxo de prótons. 
(B) um fluxo de elétrons. 
(C) o acúmulo de prótons. 
(D) o acúmulo de elétrons. 
 
2. (UFF-RJ) Considere a seguinte experiência: “Um 
cientista construiu uma grande gaiola metálica, isolou-
a da Terra e entrou nela. Seu ajudante, então, eletrizou 
a gaiola, transferindo-lhe grande carga”.  
 

 
 
Pode-se afirmar que 
 
(A) o cientista nada sofreu, pois o potencial da gaiola 

era menor que o de seu corpo. 
(B) o cientista nada sofreu, pois o potencial de seu 

corpo era o mesmo que o da gaiola. 
(C) mesmo que o cientista houvesse tocado no solo, 

nada sofreria, pois o potencial de seu corpo era o 
mesmo que o do solo. 

(D) o cientista levou choque e provou com isso a 
existência da corrente elétrica. 

 
3.(AFA-RJ) Durante tempestade, um raio atinge um 
avião em voo. 
 

 

Pode-se afirmar que a tripulação: 
 
(A) não será atingida, pois aviões são obrigados a portar 

um para-raios em sua fuselagem. 
(B) será atingida em virtude de a fuselagem metálica 

ser boa condutora de eletricidade. 
(C) será parcialmente atingida, pois a carga será 

homogeneamente distribuída na superfície interna 
do avião. 

(D) não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica 
atua como blindagem. 

Disponível em: <http://fisicaevestibular.com.br/novo/eletricidade 
/eletrostatica/1664-2/resolucao-comentada-das-questoes-de-ves- 
tibulares-sobre-o-conteudo-condutor-em-equilibrio-eletrostatico-

blindagem-eletrostatica/>. Acesso em: 30 jun. 2017 (adaptado). 

 
ITEM 3 
Dentre algumas recomendações sobre pipas, adverte-
se a não utilizar papel laminado na confecção destas. 
Por que esta recomendação é importante para a 
segurança de quem brinca com a pipa?  
 
(A) Porque o papel laminado pode conter metais em 

sua composição e estes são bons condutores de 
eletricidade. 

(B) Porque o papel laminado pode conter metais em 
sua composição e estes são bons isolantes de 
eletricidade. 

(C) Porque o papel laminado pode conter metais em 
sua composição e estes são maus condutores de 
eletricidade. 

(D) Porque o papel laminado contém papel em sua   
composição e estes são bons condutores de 
eletricidade. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1.(UFBA) Aviões com revestimento metálico, voando 
em atmosfera seca, podem atingir elevado grau de 
eletrização, muitas vezes evidenciado por um 
centelhamento para a atmosfera, conhecido como 
fogo-de-santelmo. 

 
 
Nessas circunstâncias, marque verdadeiro ou falso nas 
seguintes alternativas. 
 
I. (   ) A eletrização do revestimento dá-se por indução. 
II. (    ) O campo elétrico no interior do avião causado 
pela eletrização do revestimento, é nulo. 
III. (   ) A eletrização poderia ser evitada se o avião fosse 
revestido com material isolante. 
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IV. (   ) O centelhamento ocorre preferencialmente nas 
partes pontiagudas do avião. 
V. (    ) O revestimento metálico não é uma superfície 
equipotencial, pois, se o fosse, não haveria 
centelhamento. 
VI. (   ) Dois pontos quaisquer no interior do avião estão 
a um mesmo potencial, desde que não haja outras 
fontes de campo elétrico. 
Disponível em: <http://fisicaevestibular.com.br/novo/eletricidade 
/eletrostatica/1664-2/resolucao-comentada-das-questoes-de-ves- 
tibulares--sobre-o-conteudo-condutor-em-equilibrio-eletrostatico-
blindagem-eletrostatica/>. Acesso em: 30 jun. 2017 (adaptado). 

 
2. (UFMG) Atrita-se um bastão com lã, de modo que ele 
adquire carga positiva. Aproxima-se então o bastão de 
uma esfera metálica com o objetivo de induzir nela uma 
separação de cargas. Essa situação é mostrada na 
figura. 
 

 
 
Pode-se, então, afirmar que o campo elétrico no 
interior da esfera é 
 
(A) diferente de zero, horizontal, com sentido da direita 

para a esquerda. 
(B) diferente de zero, horizontal, com sentido da 

esquerda para a direita. 
(C) nulo apenas no centro. 
(D) nulo. 
 
3. (UFV-MG) Durante uma tempestade, um raio atinge 
um ônibus que trafega por uma rodovia. 
 

 
 
Pode-se afirmar que os passageiros 
 
(A) não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, 

pois os pneus de borracha asseguram o isolamento 
elétrico do ônibus. 

(B) serão atingidos pela descarga elétrica, em virtude 
da carroceria metálica ser boa condutora de 
eletricidade. 

(C) serão parcialmente atingidos, pois a carga será 
homogeneamente distribuída na superfície interna 
do ônibus. 

(D) não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, 
pois a carroceria metálica do ônibus atua como 
blindagem. 

 
ITEM 4 
Saber o que deve ser feito no caso de um acidente com 
choque elétrico pode salvar uma vida. Dentre as ações 
necessárias diante dessa situação estão: desligar a 
fonte de eletricidade e afastar a pessoa da descarga 
elétrica. Caso a energia não tenha sido totalmente 
desligada, não toque na vítima nem com um 
instrumento que não conduz eletricidade. Após 
verificar que a eletricidade está de fato desativada, use 
uma vareta de madeira, borracha ou de qualquer 
material que não conduza eletricidade e retire a vítima 
de perto da fonte de energia. 
Disponível em: <http://pt.wikihow.com/Acudir-uma-V%C3%ADtima-

de-Choque-El%C3%A9trico>. Acesso em: 05 jun. 2017 (adaptado). 
 
A vareta para afastar a pessoa da fonte de energia tem 
que ter a composição dos materiais citados no texto, 
pois 

 
(A) são todos materiais isolantes e vão possibilitar 

retirar a pessoa acidentada sem riscos às demais. 
(B) são todos materiais bons condutores e vão 

possibilitar retirar a pessoa acidentada sem risco às 
demais. 

(C) são todos materiais maus condutores e vão 
possibilitar retirar a pessoa sem risco às demais. 

(D) a madeira é isolante, mas a borracha é um material 
condutor e só a madeira vai possibilitar retirar a 
pessoa sem risco às demais. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. A respeito do comportamento dos condutores e 
isolantes, julgue os itens a seguir como verdadeiros e 
falsos. 
I. O efeito Joule é a transformação de energia elétrica 
em energia térmica em virtude das altas velocidades 
dos elétrons livres ao transitarem pelos condutores. 
II. Nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados  
aos átomos e, por isso, não podem mover-se 
facilmente. 
III. Os condutores também podem ser chamados de 
dielétricos. 
IV. Os metais são bons condutores elétricos por 
possuírem elétrons livres em excesso. 
 
(A) I, II e III são verdadeiros. 
(B) II é falso. 
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(C) II e IV são verdadeiros. 
(D) III e IV são verdadeiros. 

Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercíci 
-os-fisica/ exercicios-sobre-condutores-isolantes.htm>. Acesso em: 

17 jul. 2017. 
 
2. (PUC-MG) Em dias secos e com o ar com pouca 
umidade, é comum ocorrer o choque elétrico ao se 
tocar em um carro ou na maçaneta de uma porta em 
locais onde o piso é recoberto por carpete. Pequenas 
centelhas elétricas saltam entre as mãos das pessoas e 
esses objetos. As faíscas elétricas ocorrem no ar 
quando a diferença de potencial elétrico atinge o valor 
de 10.000 V numa distância de aproximadamente 1 cm. 
A esse respeito, marque a opção CORRETA.  
 

 

 
 
(A) A pessoa toma esse choque porque o corpo humano 

é um bom condutor de eletricidade.  
(B) Esse fenômeno é um exemplo de eletricidade 

estática acumulada nos objetos.  
(C) Esse fenômeno só ocorre em ambientes onde 

existem fiações elétricas como é o caso dos veículos 
e de ambientes residenciais e comerciais.  

(D) Se a pessoa estiver calçada com sapatos secos de 
borracha, o fenômeno não acontece, porque a 
borracha é um excelente isolante elétrico. 

Disponível em: <http://fisicaevestibular.com.br/novo/eletricidade 
/eletrostática/1664-2/resolucao-comentada-das-questoes-de-ves- 
tibulares-sobre-o-conteudo-condutor-em-equilibrio-eletrostatico-

blindagem-eletrostatica/>. Acesso em: 30 jun. 2017 (adaptado). 

 
3. (ENEM) Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de 
estudos combinaram de comprar duas caixas com 
tampas para guardarem seus pertences dentro de suas 
caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de 
estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, 
uma caixa de madeira de área e espessura lateral 
diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as 
meninas foram estudar para a prova de Física e, ao se 
acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus 
celulares ligados dentro de suas caixas. 
Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações 
telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam 

ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava 
fora da área de cobertura ou desligado. 
Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar 
que o material da caixa, cujo telefone celular não 
recebeu as ligações é de 
 
(A) madeira e o telefone não funcionava porque a 

madeira não é um bom condutor de eletricidade. 
(B) metal e o telefone não funcionava devido à 

blindagem eletrostática que o metal proporcionava. 
(C) metal e o telefone não funcionava porque o metal 

refletia todo tipo de radiação que nele incidia. 
(D) metal e o telefone não funcionava porque a área 

lateral da caixa de metal era maior. 
Disponível em: <htt://fisicaevestibular.com.br/novo/eletricidade/ 

eletrostatica/1664-2/resolucao-comentada-das-questoes-de-vesti- 
bulares-sobre-o-conteudo-condutor-em-equilibrio-eletrostatico-
blindagem-eletrostatica/>. Acesso em: 30 jun. 2017 (adaptado). 

 
ITEM 5 
O ferro de passar roupa mostrado na figura possui a 
seguinte inscrição: 1800 W – 220 V. 

 
Disponível em: <http://search.pontofrio.com.br/loja/Ferro-De-

Passar-Com-Vapor-Vertical>. Acesso em: 17 maio 2017. 
 
As grandezas elétricas representadas pelas unidades W 
(watt) e V (volt) são respectivamente 
 
(A) capacitância e potência.  
(B) corrente elétrica e força. 
(C) potência e tensão elétrica.  
(D) resistência e corrente elétrica. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Leia o texto a seguir. 
 

Um chuveiro com potência de 5000W pode trabalhar 
com uma corrente de apenas vinte e poucos amperes, 
já que está ligado em 220V, enquanto um processador 
pode precisar de 50 ou até mesmo 100A para fazer o 
seu trabalho, já que utiliza uma tensão muito mais 
baixa. 
Para um eletricista que está acostumado a lidar com 
chuveiros e torradeiras, a ideia de um processador 
usando 100A pode soar absurda, mas este é apenas 
mais um exemplo de quanta tecnologia vai na produção 
de um PC atual.  

Disponível em: <http://colegioefaculdadekennedy.com.br/pg/pai 
-nel_admin/planos_estudo/arquivos/9SAB_A.pdf>. Acesso em: 3 jul. 

2017. 
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1. Quais são as medidas elétricas que aparecem no 
texto? 
 
2. O que é potência elétrica?  

 
 
3.O que é tensão elétrica?  
 

. 

ITEM 6 
A tabela a seguir mostra a potência elétrica de diversos 
aparelhos utilizados em uma residência.  
 

 
 
Se os aparelhos listados permanecerem ligados 
durante 30 minutos, aquele que consumirá maior 
quantidade de energia elétrica é   
 
(A) a televisão. 
(B) o ventilador. 
(C) o liquidificador. 
(D) o chuveiro elétrico. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Uma garota usa seu secador de cabelos por um 
tempo total de 2 horas no mês. Sabendo que a potência 
do aparelho é de 850 W, encontre o consumo total de 
energia em kWh. 
 
2. (ENEM-MEC) Entre as inúmeras recomendações 
dadas para a economia de energia elétrica em uma 
residência, destacamos as seguintes: 
✓ Substitua lâmpadas incandescentes por 

fluorescentes compactas. 
✓ Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na 

posição “inverno” ou “quente”. 
✓ Acumule uma quantidade de roupa para ser 

passada a ferro elétrico de uma só vez. 
✓ Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários 

aparelhos simultaneamente. 
✓ Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros 

recomendados às suas finalidades. 
A característica comum a todas essas recomendações é 
a proposta de economizar energia através da tentativa 
de, no dia-a-dia, reduzir 
 
(A) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. 
(B) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. 

(C) o consumo de energia elétrica convertida em 
energia térmica. 

(D) o consumo de energia térmica convertida em 
energia elétrica. 

 
3. Uma etiqueta presa a um aparelho elétrico indica 
(1200 W – 220 V). Supondo que seja ligado 
corretamente, o valor da sua potência elétrica 
dissipada e o valor da energia elétrica que consome em 
uma hora de funcionamento será, respectivamente de: 
 
(A) 220V e 0,21 kWh 
(B) 220V e 2,2 kWh 
(C) 1200W e 1,2 kWh 
(D) 1200W e 3,6 kWh  
 
ITEM 7 
Considere o consumo de alguns dispositivos em uma 
residência familiar listados a seguir. 
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Aparelho de som 20 3 h 6,60 

Chuveiro elétrico 
- 5500 W 

30 32 min 88,00 

Computador 30 8 h 15,12 

Ferro elétrico 
automático a 

vapor - 1200 W 
12 1 h 7,20 

Geladeira 2 
portas 

30 24 h 48,24 

Lâmpada 
fluorescente 

compacta - 15 W 
30 5 h 2,25 

Lavadora de 
roupas 

12 1 h 1,76 

TV em cores - 
40" (LED) 

30 5 h 12,45 

Ventilador de 
mesa 

30 8 h 17,28 

Disponível em: <http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=% 
7BE6BC2A5F-E787-48AF-B485-439862B17000%7D>. Acesso em: 05 

jun. 2017 (adaptado). 
 

Para economizar a energia gasta mensalmente, sem 
perder o conforto proporcionado pelos equipamentos 
elétricos, uma alternativa a ser seguida por essa família 
é  
 
(A) deixar de usar a geladeira e o computador.  
(B) trocar o ventilador de mesa por um ar 

condicionado.  

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7B
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(C) trocar o chuveiro elétrico por outro modelo de 
menor potência elétrica ou reduzir o tempo de 
utilização durante o dia. 

(D) trocar o ferro elétrico por outro modelo de maior 
potência elétrica ou aumentar o tempo de utilização 
durante o dia. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
Analisando a tabela a seguir, responda as questões 1 e 
2. 

 
Disponível em: <http//www.mbmideias.com.br/capa.asp?noticia= 

297>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

 
1. Qual dos equipamentos eletrodomésticos mostrados 
na tabela consome mais energia elétrica se ligados 
durante o mesmo período de tempo? 
 
2. Qual dos eletrodomésticos da tabela menos 
consome energia elétrica se ligados durante o mesmo 
período de tempo? 
 
3. Preencha a cruzadinha: 

 
 
 
1- Diferença de potencial elétrico. 
2- Nome dado ao movimento ordenado de cargas 
elétricas em um condutor. 
3- Descarga elétrica violenta no corpo. 
4- Oposição que oferece à passagem de corrente 
elétrica. 

5- Partícula negativa. 
6- Unidade de resistência elétrica. 
7- Dispositivo que transforma energia elétrica em calor. 
8- Efeito...: aquecimento resultante da resistência 
oferecida pelo condutor. 
9- Dispositivo de segurança que derrete em caso de 
superaquecimento. 
10- Aparelho que converte uma forma qualquer em 
eletricidade. 
11- Tipo de lâmpada que produz uma forma de energia 
em eletricidade. 
12- Unidade de potência. 
13- Aparelho para medir corrente elétrica. 
14- Tipo de gerador que utiliza placas metálicas. 

Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/12/exer- 
cicios-cruzadinha-sobre.html>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

 
ITEM 8 
O uso displicente e prolongado do chuveiro no modo 
quente (inverno) costuma ser o responsável pelos altos 
valores das contas de energia da maioria das 
residências. Este dispositivo possui o consumo médio 
mensal de aproximadamente 80,0 kWh. Usar de forma 
consciente e apropriada o chuveiro no modo quente 
(inverno) pode significar  
 
(A) geração de custos para instalação de dispositivos de 

aquecimento e poluição ambiental proveniente do 
aquecimento do chuveiro.  

(B) diminuição do consumo mensal de energia em uma 
residência, bem como menor valor da conta de 
energia. 

(C) diminuição do consumo mensal de energia em uma 
residência, bem como maior valor da conta de 
energia. 

(D) geração de impactos ambientais e redução do uso 
da energia elétrica proveniente das termoelétricas. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
Tabela comum as questões 1 e 2. 
 

http://www.mbmideias.com.br/capa.asp?noticia
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Disponível em: <http://ane-penapolis.blogspot.com.br/2010/08/- 

consumo-com-responsabilidade.html>. Acesso em: 03 jul. 2017. 

 
1. Segundo dados presentes nesta tabela, os 
eletrodomésticos que mais consomem energia em um 
mês são o ar condicionado, o chuveiro e a geladeira. 
Aponte alternativas tecnológicas futuras para que se 
possa reduzir o consumo destes aparelhos. 
 
2. Quais atitudes poderiam ser tomadas para reduzir a 
conta de energia de uma família que apresenta o 
consumo médio mensal similar aos dados da tabela, 
com relação aos eletrodomésticos que mais consomem 
energia? 
 
3. Compare as duas figuras e responda. 

 
Disponível em: <http://www.leroymerlin.com.br/chuveiro-

eletronico-de-parede-7700w-250v--220v--temperatura-gradual-
optima-hydra_88320631>. Acesso em: 03 jul. 2017 (adaptado). 

 
Disponível em: <http://www.leroymerlin.com.br/chuveiro-de-

parede-5400w-127v--110v--4-temperaturas-banho-nosso-quattro-
fame_87619385>. Acesso em: 03 jul. 2017 (adaptado). 

 
Analisando apenas o consumo médio mensal mínimo e 
o máximo em kWh, qual das duas figuras representa o 
chuveiro que apresenta menor faixa de consumo de 
eletricidade?  
 
 
ITEM 9 
Uma lâmpada ligada a uma fonte de energia, conforme 
a imagem. 

 
Disponível em: <http://ves tibular.brasilescola.uol.com.br/enem/ 
abordagem-dos-circuitos-eletricos-no-enem.htm>. Acesso em: 05 

jun. 2017. 

 
Neste circuito, são classificados como gerador e o 
resistor, respectivamente 
 
(A) a pilha e a lâmpada.  
(B) a lâmpada e a pilha. 
(C) somente a lâmpada.  
(D) somente a pilha.  
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. A imagem a seguir mostra um interruptor muito 
utilizada em residências. 
 

  
Disponível em: <http://www.fg.com.br/interruptor-sobrepor-1tc-
liga-desliga-cinza/p>. Acesso em: 17 jul. 2017. 

 
Para um circuito elétrico residencial, qual a função 
desse tipo de componente elétrico? 
 
 
 
2. No circuito elétrico simples mostrado a seguir, temos 
uma lâmpada incandescente ligada a uma bateria de 
automóvel de 12 V. A lâmpada pode ser ligada ou 
desligada utilizando-se o interruptor “liga-desliga”. 

 
Disponível em: <http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/ci 

rcuitos-eletricos-no-enem.htm>. Acesso em: 18 jul. 2017. 
 

Para esse circuito, a função da bateria será 
 
(A) resfriar o circuito elétrico. 
(B) gerar energia para a lâmpada. 
(C) diminuir a luminosidade da lâmpada 
(D) se opor a passagem de corrente elétrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leia a tirinha a seguir. 
 

 

 
Disponível em: <http://www.queixaoajuda.com/2015/01/questoe-

sde-vest-associacao-de.html>. Acesso em: 18 jul. 2017. 

 
As lâmpadas no circuito elétrico da árvore de natal são 
consideradas: 
 
(A) dissipadores de energia elétrica. 
(B) repetidores de energia elétrica. 
(C) geradores de energia elétrica. 
(D) resistências elétricas. 

 
ITEM 10 
Quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por 
uma corrente elétrica, ocorre a transformação de 
energia elétrica em energia térmica.  
A parte interna de um chuveiro elétrico é mostrado na 
figura a seguir.  
 

 
Disponível em: <http://www.blukit.com.br/produto/detalhe/resis- 

tencia-eletrica-para-chuveiro-e-torneira-fame>. Acesso em: 17 maio 
2017. 

O elemento de aquecimento que fornece calor, 
aquecendo a água, recebe o nome de   
 
(A) capacitor. 
(B) disjuntor.  
(C) gerador.  
(D) resistor. 
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. Analisando as fotos a seguir, indique a função de 
cada objeto. 

 
Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/12/exer 

-cicios-eletricidade-9-ano.html>.  Acesso em: 02 jun. 2017. 

 
a) (    ) Transformar a energia elétrica em luz e calor.   
b) (    )Gerar eletricidade. 
c) (    ) Conduzir a eletricidade. 
d) (    ) Abrir e fechar o circuito. 
 

2. Resistores são elementos do circuito que consomem 

energia elétrica convertendo-a em energia térmica. 
Essa conversão de energia elétrica em energia térmica 
é chamada de 
 
(A) efeito Joule. 
(B) efeito Térmico. 
(C) condutores. 
(D) resistores. 
 
3. Dê exemplos de aparelhos utilizados em uma 
residência que fazem uso de resistores. 


