
 

 

 
Avaliação Produtiva – 9º Ano – Associação de Resistores 

 
01. Abaixo temos esquematizada uma associação de resistências. Qual é o valor da resistência equivalente 

entre os pontos A e B? 
 

 
 
02. Qual a resistência equivalente da associação a seguir? 
 

 
 
03. Cinco resistores de 200 � cada são ligados, formando um quadrado com uma diagonal. Qual a resistência 

equivalente entre dois vértices, não adjacentes, ligados por um resistor? 
 
04. Entre os pontos A e B, é aplicada uma diferença de potencial de 30 V. A intensidade da corrente elétrica do 

circuito. 
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05. Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a ddp é 80 V. Determine a potência dissipada 
pelo resistor de resistência 4 � é 
 

 
 
06. Uma estufa elétrica consiste de 12 resistências iguais ligadas em paralelo, que podem ser acionadas 

individualmente. Quando 4 delas estão ligadas na tensão nominal de 220V, a corrente total é igual a 20A. 
a) Qual o valor de cada resistência? 
b) Qual a potência dissipada por cada resistência? 

 
07. Duas resistências R1 e R2 são ligadas em paralelo. Que resistência R3 deve ser ligada em série com essa 

combinação, para que a resistência equivalente seja igual a R1? 
 
08. Duas resistências R1 e R2 são ligadas em série. Que resistência R3 deve ser ligada em paralelo com essa 

combinação, para que a resistência equivalente seja igual a R1? 
 
09. Calcule a resistência equivalente no circuito abaixo entre os pontos x e y. 
 

 
 
10. A figura abaixo representa o trecho AB de um circuito elétrico, onde a diferença de potencial entre os 

pontos A e B é de 30 V. 
 

 
 
A resistência equivalente desse trecho 
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11. A figura abaixo representa parte de um circuito elétrico de uma residência, com alguns componentes 
eletrodomésticos identificados com suas respectivas potências (tabela abaixo).  

 

 
 

A instalação elétrica desta residência está ligada a uma rede monofásica de 220 V e protegida por um 
disjuntor ou fusível F. 
 

 
 

Considerando que todos os equipamentos estejam ligados ao mesmo tempo, Determine o consumo de 
energia elétrica da residência, em kWh, durante 120 minutos. 

 
12. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis 

são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem 
quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O 
quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. 

 
 

Fusível 
 

Corrente Elétrica (A) 

Azul 1,5 
Amarelo 2,5 
Laranja 5,0 

Preto 7,5 
Vermelho 10,0 

 
Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W de potência que opera com 36 V. Os dois faróis são 
ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista 
passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação 
suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para proteção desse novo circuito é o  
a) azul.     
b) preto.     
c) laranja.    
d) amarelo.     
e) vermelho.    

 
 
 


