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Semana 29 – Atividades 

 
01. O circuito da figura 1 mostra uma bateria ideal que mantém uma diferença de potencial de 12 V entre 

seus terminais, um amperímetro também ideal e duas lâmpadas acesas de resistências R1 e R2. Nesse 
caso, o amperímetro indica uma corrente de intensidade 1,0 A. 
 

Na situação da figura 2, a lâmpada de resistência R2 continua acesa e a outra está queimada. Nessa 
nova situação, o amperímetro indica uma corrente de intensidade 0,40 A. Calcule as resistências R1 e 
R2. 

 
 
02. Um eletricista decide colocar um fusível no circuito abaixo para proteger os equipamentos que estão 

associados. 
 
Sabendo que a corrente elétrica máxima que os equipamentos suportam é 20% acima do valor normal 
de funcionamento, explique qual valor de fusível é o mais adequado. 

 

 
 
03. Alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a 

passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o seu funcionamento. São 
dispositivos de segurança: 
a) Pilhas 
b) Resistor e varistor 
c) Fusível e disjuntor 
d) Interruptor 
e) Amperímetro e voltímetro 
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04. Dois resistores, um de resistência R = 2  e outro de resistência R’ = 5 , estão ligados como mostra 
a figura. Considere o voltímetro ideal. Entre os pontos A e B mantém–se uma diferença de potencial 
14 V. Calcule a indicação do voltímetro. 

 
 
05. No circuito esquematizado na figura o amperímetro A e o voltímetro V são ideais. 

 

 
 

Calcule as indicações do amperímetro e do voltímetro: 
a) com a chave C aberta 
b) com a chave C fechada 

 
06. A montagem experimental representada na figura se destina ao estudo de um circuito elétrico simples. 

 

 
 

a) Usando símbolos convencionais para cada componente, represente esquematicamente esse 
circuito. 

b) Sabendo que R1 = 100 Ω e R2 = 200 Ω e que no suporte de pilhas são colocadas pilhas com 3 V, 
determine as leituras no amperímetro e no voltímetro quando a chave é fechada.  

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

07. Qual das opções a seguir mostra a ligação adequada de um amperímetro A e de um voltímetro V, 
ambos ideais, de modo a permitir uma correta medida da corrente e da queda de tensão no resistor? 

 
 


