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Exerćıcio 9: O transporte de elétrons em um meio material está submetido à resisti-
vidade intŕınseca que depende da natureza do material. A energia elétrica dissipada pela
resistência é convertida em calor, o chamado efeito Joule.

(a) Estime a resistência de um fio de cobre de 1m, com raio de sua seção transversal de
1mm. A resistividade do cobre é de cerca de 1.68 × 10−8Ωm.

(b) Calcule a corrente elétrica máxima que passa por um adulto com resistência de
2.5KΩ que recebe um choque de 127V da rede elétrica.

Exerćıcio 10: Um secador de cabelo tem uma potência de 1000 W quando está
conetado a uma rede elétrica de 220 V. Calcule:

(a) A resistência interna do secador.

(b) A intensidade de corrente máxima utilizada pelo secador.

(c) Se o secador foi usado por 5 minutos, qual a energia consumida?.

Exerćıcio 11: Considere um circuito RC como o mostrado na figura abaixo. O
capacitor, com capacitância C=3µF (1 F=1 C/V), está carregado com uma carga Q=1µC.

(a) Qual será a corrente no circuito quando a chave for ligada? Qual será a corrente
depois de um tempo muito longo?

(b) Obtenha a expressão da corrente em função do tempo, I(t).

(c) Obtenha a expressão para a potência dissipada em função do tempo, e faça seu
gráfico.
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Exerćıcio 12: Uma part́ıcula esférica de radio r se movimenta, a partir do repouso,
dentro de um cilindro que contem óleo de soja. O atrito viscoso pode ser modelado por:

Fvisc = 6πηrv,

sendo η = 2.29x10−2Ns/m2 o coeficiente de viscosidade absoluta do óleo.

(a) Escreva a equação diferencial para o movimento da part́ıcula.

(b) Discuta o efeito da força de atrito.

(c) Quando o corpo atinja uma velocidade constante, qual o valor do trabalho feito pelo
atrito viscoso após percorrer 100cm?

Exerćıcio 13: Um carrinho de 100g está preso por um fio (de 1m de comprimento)
a um prego, no centro de uma mesa, de forma que ao darmos um impulso ao carrinho ele
passa a girar num movimento circular uniforme. Se o carrinho demora 1s para dar uma
volta, calcule:

(a) A velocidade do carrinho (em m/s)

(b) A energia cinética do carrinho

(c) O Trabalho realizado pelo fio sobre o carrinho

(d) Se uma das rodas do carrinho trava, o efeito do atrito não é mais despreźıvel. Se
o coeficiente de atrito estático entre a roda e a mesa vale 0,5, calcule o trabalho
realizado pela força de atrito quando o carrinho realiza um quarto de volta. Qual a
velocidade do carrinho neste instante?

(e) Se a mesa é irregular e o coeficiente de atrito variar conforme o gráfico abaixo,
calcule o trabalho realizado pela força de atrito ao longo de meia-volta:
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