
 

 

Tarefa 10 – Professor Yuri 
 
01. Explique as principais características de uma 

associação em série e em paralelo 
 
02. Explique o que é uma diferença de potencial 
 
03. Explique qual são as funções de uma pilha ou 

bateria dentro de um circuito elétrico 
 
04. Uma tensão de 12 volts aplicada a uma 

resistência de 3,0 Ω. Qual o valor da corrente 
elétrica produzida? 

 
05. Uma DDP de 72 V foi aplicada em um resistor, 

produzindo uma corrente elétrica de 12 A. Qual o 
valor da resistência elétrica neste resistor? 

 
06. Em um resistor de 32 Ω, aparece uma corrente 

elétrica de 4 A. Qual o valor da DDP que está 
sendo submetida esse resistor? 

 
07. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas 

portadoras de carga elétrica ou o deslocamento 
de cargas dentro de um condutor. 
Dê pelo menos 3 explicações para o movimento 
de uma carga elétrica. 

 
08. Uma lâmpada fluorescente contém em seu 

interior um gás que se ioniza após a aplicação de 
alta tensão entre seus terminais. Após a 
ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e 
os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 
1,0 x 1018 íons/segundo para o pólo A. Os íons 
positivos se deslocam, com a mesma taxa, para 
o pólo B. 

Sabendo-se que a carga de cada íon positivo é 
de 1,6 x 10-19 C, pode-se dizer que a corrente 
elétrica na lâmpada será 

 
09. Na figura, são apresentadas as resistências 

elétricas, em ohms, do tecido conjuntivo em cada 
região do corpo humano. Uma pessoa descalça 
apoiada sobre os dois pés na terra toca 
acidentalmente, com uma das mãos, um cabo 
elétrico de tensão 220 V em relação à terra. 
Considerando o exposto e que a corrente flui 
apenas pelo tecido mencionado, calcule:  

 
a) a resistência imposta pelo corpo à passagem 

da corrente elétrica; 
b) a corrente elétrica total.  

 
10. Calcule a resistência do circuito formado por 10 

resistores de 10 k Ω, colocados todos em 
paralelo entre si, e em série com 2 resistores de 
2 k Ω , colocados em paralelo. 

 
11. No Ciruito a seguir, determine o que se pede: 

 
a) A resistência equivalente 
b) A corrente elétrica 

 
12. No Ciruito a seguir, determine o que se pede: 

 
a) A resistência  equivalente 
b) A corrente elétrica 

 


