
 

 

Professor Yuri – Tarefa 14 
 
01. Sabemos que todos materiais impõem uma dificuldade à passagem de corrente, a isso chamamos de 

Resistência Elétrica. 

 
Descreva quais são os parâmetros que influênciam na resistência de um dado material. 

 
02. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do 

material. A condutividade (σ) caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio 
pode ser determinada conhecendo-se L (comprimento do fio) e A (a área de seção reta). A tabela 
relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. 

Material Condutividade (S.m/mm2) 

Alumínio 34,2 

Cobre 61,7 

Ferro 10,2 

Prata 62,5 

Tungstênio 18,8 

Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, Determine qual o material do fio que  apresenta menor 
resistência elétrica, Justificando sua resposta 

 
03. Um cabo feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 mm2. Sabendo que a 

resistividade da liga de cobre é de 2,1 x 10-2 Ω .mm2/m, determine a resistência para 5 m desse fio. 
 
04. Nos circuitos elétricos as pilhas custumam ser chamdas de fontes, pois são elas que fornecem a diferença 

de potencial necessária para que haja movimento de cargas. 
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Na figura acima podemos ver duas formas de associarmos as pilhas, uma chamada série e outra paralelo. 
Explique quais são as vantagens de cada uma dessas associações. 

 
05. Define-se corrente como sendo o fluxo ordenado de partículas elétricas. Nessa perspectiva conceitue: 

Corrente Real, Corrente Convencional, Corrente contínua, Corrente Alternada. 
 
06. Na figura abaixo considere que a fonte seja uma bateria de 12V. Sabendo que R1= 2 Ω , R2= 3 Ω e R3= 5 

Ω. Determine a corrente total que percorre o circuito. 

 
 
07. No circuito abaixo considere que fonte seja uma bateria de 12V. Sabendo que as resistências sejam 20Ω e 

5Ω, determine o valor da corrente total que percorre o circuito. 

 
08. No circuito apresentado na figura, temos que  V = 12 V, R1 = 5 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 2 Ω 

 
Determine a corrente total fornecida pela fonte. 

 
09. Descreva o que seria o Efeito Joule. 
 


