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MATEMÁTICA 3º Ano  

 

Atividade para terça-feira (23 de junho de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Exercícios semiextensivo – Porcentagem - página 194 – exercícios 4 ao 6. 

(Obs.: esses exercícios já foram disponibilizados no site do colégio). 

Física 3º Ano  

Resposta da atividade de segunda-feira (22 de junho de 2020)  

 

Exercícios extras Resistores e Leis de Ohm  

 

1) Urca – CE – Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente 

elétrica de intensidade 0,2 ampére quando submetido a uma 

voltagem elétrica de 6 volts. Podemos dizer que esse resistor possui: 

a) Resistência constante de 30 ohms. 

b) Resistência de 30 ohms, mas não é constante, pois em outra 

voltagem a corrente muda de valor. 

c) Resistência constante de 15 ohms. 

d) Resistência de 15 ohms, mas não é constante, pois em outra 

voltagem a resistência muda de valor. 

e) Resistência de 20 ohms, mas não é constante, pois em outra 

voltagem a resistência muda de valor. 

 

Alternativa correta A 
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2) UNIFESP – Você constrói três resistências elétricas, Ra, Rb, Rc, com 

fios d mesmo comprimento e com as seguintes características: 

I) O fio de Ra tem resistividade 1,0.10�	�. � e diâmetro de 

0,50mm. 



II) O fio de Rb tem resistividade  1,2.10�	�. � e diâmetro de 

0,50mm. 

III) O fio de Rc tem resistividade  1,5.10�	�. � e diâmetro de 

0,40mm. 

Pode-se afirmar que: 

 

a) Ra> Rb> Rc 

b) Rb> Ra> Rc 

c) Rb> Rc> Ra 

d) Rc> Ra> Rb 

e) Rc> Rb> Ra 

 

 

 

Alternativa correta E 

 

Pela resolução da segunda Lei de Ohm, que determina que a 

resistência dos materiais com base em suas dimensões, vemos que a 

resistência é inversamente proporcional à área de secção transversal do 

fio e diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento do fio. 

Sendo assim, sabendo que os comprimentos são os mesmos para os 

três fios, temos aquele que possui maior diâmetro terá a maior área e 

menor resistência; a resistividade é diretamente proporcional à 

resistência, portanto aquele que possui maior resistividade terá maior 

resistência. 

 

 

 

 

 

 


