
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE D - MÓDULO 9  

RESISTORES E ASSOCIAÇÕES 

 
01. Analise as afirmações a seguir, referentes a um circuito 

contendo três resistores de resistências diferentes, 
associados em paralelo e submetidos a uma certa 
diferença de potencial, verificando se são verdadeiras ou 
falsas. 

 1. A resistência do resistor equivalente é menor do que a 
menor das resistências dos resistores do conjunto; 

 2. A corrente elétrica é menor no resistor de maior 
resistência; 

 3. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de 
maior resistência. 

 A sequência correta é: 
 a) F, V, F 
 b) V, F, F 
 c) V, V, V 
 d) V, V, F 
 e) F, F, V 
 
02. Três resistores idênticos são colocados de tal modo que 

dois estão em série entre si e ao mesmo tempo em 
paralelo com o terceiro resistor. Dado que a resistência 
efetiva é de 2 Ω, quanto vale a resistência de cada um 
destes resistores Ohms (Ω)? 

 a) 100 Ω 
 b) 30 Ω 
 c) 1 Ω 
 d) 10 Ω 
 e) 3 Ω 
 
03. Dois resistores são submetidos a um potencial de 12 V. 

Quando eles estão em série, a corrente medida é de 1,33 
A = 4/3 A. Quando eles estão em paralelo, a corrente 
medida é de 5,4 A. Os valores das resistências são: 

 a) 4 Ω e 5 Ω 
 b) 4 Ω e 2 Ω 
 c) 7 Ω e 2 Ω 
 d) 5 Ω e 1 Ω 
 e) 4,5 Ω e 4,5 Ω 
 
04. Dois resistores R1 = 1Ω e R2 = 2Ω são ligados a uma 

bateria de 2 V. De que maneira esses dois resistores 
devem ser combinados para que a potência dissipada no 
circuito seja a menor possível? 

 a) Os resistores devem ser colocados em série, e a 
potência dissipada será de 4/3W. 

 b) Os resistores devem ser colocados em série, e a 
potência dissipada será de 3/4W. 

 c)  Os resistores podem ser igualmente colocados em 
série ou em paralelo, e a potência dissipada será de 1 W. 

 d) Os resistores devem ser colocados em paralelo, e a 
potência dissipada será de 4/3 W. 

 e) Os resistores devem ser colocados em paralelo, e a 
potência dissipada será de 3/4 W. 

05. Observe o circuito da figura abaixo. 
 

 

 Sabendo que a corrente que passa pelo circuito é de 1,5 
A, assinale a alternativa que contém a resistência 
equivalente do circuito e a tensão que passa entre A e B, 
respectivamente: 

 a) Req = 8 Ω, U = 1,2 V; 
 b) Req = 1/8 Ω, U = 12 V; 
 c) Req = 18 Ω, U = 20 V; 
 d) Req = 5 Ω, U = 20 V; 
 e) Req = 8 Ω, U = 12 V. 
 
06. Entre os pontos A e B do circuito abaixo é aplicada uma 

ddp de 60V. 

 a. Determine a intensidade de corrente no resistor de 10 
 Ω. 
 b. Qual é a ddp entre os extremos do resistor de 6 Ω? 

 
 
07.   Por falta de tomadas extras em seu quarto, um jovem 

utiliza um benjamin (multiplicador de tomadas) com o 
qual, ao invés de um aparelho, ele poderá conectar à rede 
elétrica três aparelhos simultaneamente. Ao se conectar o 
primeiro aparelho, com resistência elétrica R, sabe-se que 
a corrente na rede é I. Ao se conectarem os outros dois 
aparelhos, que possuem resistências R/2 e R/4, 
respectivamente, e considerando constante a tensão da 
rede elétrica, a corrente total passará a ser: 

 a) 17I/12. 
 b) 3I. 
 c) 7I. 
 d) 9I. 
 e) 11I 
 
08.   

 



Física 

 

 
2

 A resistência elétrica do resistor equivalente da 
associação acima, entre os pontos A e B, é:  

 a) 2R  
 b) R  
 c) R/2  
 d) R/3  
 e) R/4 
 
09. Um longo cabo subterrâneo de 10 km se estende de leste 

para oeste e consiste de dois fios paralelos de 13 /km. 
Um contacto indevido se forma a uma distância x, 
medida a partir da extremidade oeste, quando um 
caminho condutor de resistência R faz a ligação entre os 
fios, como mostra a figura.  

 
 
 A resistência é de 60 , quando medida a partir das 

extremidades do oeste e 216 , quando medida a partir 
das extremidades do leste. O valor de x, em quilômetros, 
é:  

 a) 2,0  
 b) 2,5  
 c) 3,0  
 d) 3,5 
 
10. A queda de tensão através de uma associação em série de 

resistências é de 5 V. Quando uma nova resistência de 2 
 é colocada na associação inicial, mantendo-se a mesma 
diferença de potencial, a queda de tensão na associação 
inicial cai para 4 V. O valor, em ohms, dessa associação 
de resistências do conjunto inicial é de  

 a) 2  
 b) 4  
 c) 6  
 d) 8 
 
11.  Um circuito tem 3 resistores idênticos, dois deles 

colocados em paralelo entre si, e ligados em série com o 
terceiro resistor e com uma fonte de 12 V. A corrente que 
passa pela fonte é de 5,0 mA. Qual é a resistência de cada 
resistor, em kΩ? 

 a) 0,60 
 b) 0,80 
 c) 1,2 
 d) 1,6 
 e) 2,4 
 
12. Um fio condutor homogêneo de secção transversal 

constante de área A e comprimento L, tem resistência 
elétrica R. Esse fio é dividido em 10 pedaços iguais que 
são ligados em paralelo, formando um cabo, cuja 
resistência vale R’. Assim sendo, pode-se afirmar que a 
relação entre R’ e R vale:  

 a)1  
 b)1/10  
 c)10  
 d)1/100 
 
13. Dois resistores elétricos, de resistências RA e RB, geram 

500 kWh de energia, quando associados em paralelo e 
submetidos a uma tensão elétrica de 100 V, durante 100 
horas ininterruptas. Esses mesmos resistores, quando 
associados em série e submetidos à mesma tensão, 
durante o mesmo intervalo de tempo, geram 125 kWh de 
energia.  Determine, em ohm, os valores de RA e RB, 
respectivamente: 

 a) 4 e 8. 
 b) 2 e 8. 
 c) 2 e 4. 
 d) 4 e 4. 
 
14. Uma corrente de 0,10 A passa pelo resistor de 25Ω, 

conforme indicado na figura abaixo. Qual é a corrente 
que passa pelo resistor de 80 Ω? 

 
 
15. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de 

teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados 
ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa 
tecnologia foi proporcionada por meio das telas 
resistivas, formadas basicamente por duas camadas de 
material condutor transparente que não se encostam até 
que alguém as pressione, modificando a resistência total 
do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A 
imagem é uma simplificação do circuito formado pelas 
placas, em que A e B representam pontos onde o circuito 
pode ser fechado por meio do toque. 

 

 
 Qual é a resistência equivalente no circuito provocada 

por um toque que fecha o circuito no ponto A? 

 a) 1,3 kΩ 
 b) 4,0 kΩ 
 c) 6,0 kΩ 
 d) 6,7 kΩ 
 e) 12,0 kΩ 
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16. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 V 
tem resistência interna de 5 Ω. A fonte está ligada em 
série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. 
Medidas são realizadas e constata-se que a corrente 
elétrica que atravessa o resistor é de 0,20 A, e que a 
diferença de potencial na lâmpada é de 4 V. Nessa 
circunstância, as resistências elétricas da lâmpada e do 
resistor valem, respectivamente, 

 a) 0,8 Ω e 50 Ω. 
 b) 20 Ω e 50 Ω. 
 c) 0,8 Ω e 55 Ω. 
 d) 20 Ω e 55 Ω. 
 e) 20 Ω e 70 Ω. 
 
17. Atualmente são usados LEDs (Light Emitting Diode) na 

iluminação doméstica. LEDs são dispositivos 
semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas 
em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação 
de um LED (L) de 8 W, que opera com 4 V, sendo 
alimentado por uma fonte (F) de 6 V. 

 
 O valor da resistência do resistor (R), em Ω , necessário 

para que o LED opere com seus valores nominais é, 
aproximadamente, 

 a) 1,0. 
 b) 2,0. 
 c) 3,0. 
 d) 4,0. 
 e) 5,0. 
 
18. Como consequência do rápido desenvolvimento da 

tecnologia eletrônica, hoje é possível realizar 
experimentos nas diversas áreas da ciência utilizando 
amostras com dimensões da ordem de nm (1nm = 10–9m). 
Novas perspectivas foram introduzidas e vêm sendo 
exploradas, como as investigações sobre propriedades 
elétricas de macromoléculas e cadeias poliméricas, como 
as proteínas. Diante dessa possibilidade, um pesquisador 
verificou com sucesso a sua hipótese de que uma 
determinada proteína, esticada, satisfazia à lei de Ohm. 
Depois de medidas sistemáticas da resistência elétrica, 
ele concluiu que o seu valor é R. Prosseguindo na 
investigação, partiu essa cadeia em dois pedaços, 
ligando-os em paralelo, e a medida da resistência efetiva 
foi de 3R/16. Considerando que o pedaço de menor 
comprimento tenha resistência R1 e o de comprimento 
maior, resistência R2, calcule esses valores expressos em 
termos de R. 

 
19. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente 

em circuitos. Quando a corrente que passa por esse 
componente elétrico é maior que sua máxima corrente 
nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a 

corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. 
Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado 
por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma 
corrente nominal de 500 mA. 

 
 Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível 

não queime? 

 a) 20 V 
 b) 40 V 
 c) 60 V 
 d) 120 V 
 e) 185 V 
 
20. Nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como 

isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa 
investigação científica em todo o mundo. De forma 
simplificada, esses materiais se caracterizam por serem 
isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua 
superfície. Desta forma, se um isolante topológico for 
submetido a uma diferença de potencial U, teremos uma 
resistência efetiva na superfície diferente da resistência 
do seu volume, como mostra o circuito equivalente da 
figura abaixo. Nessa situação, a razão s vF i i  entre a 

corrente is que atravessa a porção condutora na superfície 
e a corrente iv que atravessa a porção isolante no interior 
do material vale 

 
 a) 0,002. 
 b) 0,2. 
 c) 100,2. 
 d) 500. 
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GABARITO 
  

01.  D 

02.   E 

03.   A 

04.   A 

05.   E 

06. a) 2 A   b) 24 V 

07. C 

08. B 

09. A 

10. D 

11. D 

12. D 

13. D 

 14. 0,3 A 

15. C 

16. B 

17. A 

18. R2 = R/4  R1 = 3R/4 

19. D 

20. D 
 


