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Resistores em Paralelo 7ª SÉRIE –FÍSICA – GABRIEL NEIVA 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. Na sala da casa de Marcos, havia duas lâmpadas que eram ligadas/desligadas por meio de um único 

interruptor. Visando a economizar energia elétrica, Marcos decidiu instalar um interruptor individual 
para cada lâmpada. 
 

Assinale a alternativa em que está representada uma maneira CORRETA de se ligarem os 
interruptores e lâmpadas, de modo que cada interruptor acenda e apague uma única lâmpada. 
 

       
 
02. A figura ilustra a forma como três lâmpadas estão ligadas a uma tomada. A corrente elétrica no ponto 

P do fio é  iP  e no ponto  Q  é  iQ . 

 
 

Em um determinado instante, a lâmpada L2 se queima.  
Pode-se afirmar que 
a) a corrente  iP  se altera e  iQ  não se altera. 
b) a corrente  iP  não se altera e  iQ  se altera. 
c) as duas correntes se alteram. 
d) as duas correntes não se alteram. 

 
03. O circuito da rede elétrica de uma cozinha está representado, esquematicamente, nesta figura: 
 

 
 

Nessa cozinha, há duas lâmpadas L, uma geladeira G e um forno elétrico F. Considere que a diferença 
de potencial na rede elétrica é constante. Inicialmente, apenas as lâmpadas e o forno estão em 
funcionamento. Nessa situação, as correntes elétricas nos pontos P e Q, indicados na figura, são, 
respectivamente, iP e iQ. Em um certo instante, a geladeira entra em funcionamento. 
 

Considerando-se essa nova situação, é CORRETO afirmar que 
a) iP e iQ se alteram.       b) apenas iP se altera. 
c) iP e iQ não se alteram.      d) apenas iQ se altera. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. No circuito elétrico abaixo, dois resistores de resistências elétricas R1 e R2, invariáveis com a 
temperatura, estão ligados numa tomada de 120 V. 

 
 
a) Se R1 e R2 valem respectivamente 60Ω cada, determine a corrente elétrica que sai da fonte de 

energia com a chave aberta e com chave fechada. 
b) Se R1 e R2 valem respectivamente 20Ω e 30Ω, calcule a resistência equivalente desse circuito e a 

corrente elétrica que sai da fonte de energia. 
 
05. Dois resistores, P e Q, ligados em paralelo, alimentados por uma bateria de voltagem U. 

 

 
 

Se a resistência de Q for diminuída, sem se alterarem os valores dos outros elementos do circuito: 
a) a diferença de potencial aumentará em Q. 
b) a diferença de potencial diminuirá em Q. 
c) a corrente se manterá constante em P e diminuirá em Q. 
d) a corrente se manterá constante em P e aumentará em Q. 

 
06. O circuito abaixo é constituído de uma fonte de tensão e dois resistores. Calcule a corrente total 

fornecida pela fonte. 

 
 

07. A figura mostra uma parte de um circuito elétrico de um automóvel contendo três lâmpadas sendo 
alimentado pela bateria. As resistências das lâmpadas L1, L2 e L3 são, respectivamente, R1 = 2 ,  
R2 = 3 e  R3 = 5 . 

 
 

Calcule a resitência equivalente do circuito. 


