
 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

MEDIDORES ELÉTRICOS  2º ANO – FÍSICA – PROF. M.VINÍCIUS 
 

LISTA 04 

1. Amperímetro A. Uma lâmpada de potência desconhecida é ligada a uma fonte de tensão, 

estabelecendo um circuito acrescido de tais medidores. 

A alternativa correta que mostra a conexão de circuito que permite achar o valor da 

potência dessa lâmpada é: 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

2. Observe o circuito a seguir. 
 

 

 

O circuito encontra-se aberto e o voltímetro V e o amperímetro A são ideais. Esse fato garante 

que  

 

a) a potência lançada será de 72,0 W.  
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b) o voltímetro marcará 12,0 V.  

c) o amperímetro detectará 6,0 A.  

d) o V e A registrarão valores nulos.  

3. No circuito mostrado na figura abaixo, um amperímetro ideal (A) foi ligado na saída da 

fonte de tensão ideal de 9V. Considerando os resistores ligados ao circuito, a leitura da 
corrente no amperímetro foi de aproximadamente: 

 

 

 

a) 0,11 ampère  

b) 0,33 ampère  

c) 1,11 ampères  

d) 3,33 ampères  

e) 6,33 ampères 

4. No circuito esquematizado abaixo, o amperímetro ideal A indica 400mA. 
O voltímetro V, também ideal, indica, em V, 

 

 

 

a) 2  

b) 3  

c) 4  

d) 5  

e) 10 
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5. No circuito indicado abaixo, o gerador de tensão e o amperímetro são ideais. Estando a 
chave k na posição (1), o amperímetro acusa 5 A. Colocando a chave k na posição (2), o 

amperímetro marcará: 

 

 

a) 5 A 

b) 4 A 

c) 3 A 

d) 2 A 

e) 1 A 

6. As lâmpadas mostradas no desenho são idênticas e têm resistência elétrica interna igual 

a   10  0,2 2  que se comportam como condutores ôhmicos. A diferença de potencial aplicada 

pela bateria ao circuito vale 120V.  

Considere um modelo em que a resistência elétrica dos condutores e interna da bateria seja 

desprezível quando comparada à resistência das lâmpadas. 

 

 

 

Analisando o circuito, pode-se afirmar que 

 

a) retirando-se as lâmpadas C e D, o brilho das lâmpadas A e B aumenta. 

b) a resistência elétrica equivalente às resistências elétricas das lâmpadas no circuito vale 

 10 x 0,7 2 . 

c) pelo Princípio da Conservação da Carga Elétrica, a corrente elétrica que circula pela 

lâmpada C vale 0,80A. 

d) retirando-se as lâmpadas A e B, a corrente na lâmpada C é de 1,2A. 
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e) pelo Princípio da Conservação da Energia, a diferença de potencial aplicada à lâmpada B 

vale 40V. 

7. Do ponto de vista elétrico, uma pessoa pode ser considerada, de maneira aproximada, 

como tendo uma resistência elétrica de 500  em cada membro do corpo, e uma 

resistência de 250  no tronco, como indicado na figura a seguir. Caso uma pessoa 

desavisada toque diretamente, com uma mão, no condutor fase da rede elétrica (220 V), 
ela poderá sofrer um choque. Nesta situação, calcule a corrente elétrica eficaz, em mA 

(onde 1 mA = 10–3 A), que circula pelo tronco da pessoa. Considere que a pessoa está de 

pé sobre as duas pernas separadas e que seja desprezível a resistência elétrica entre os 
pés e o piso. 

 

 

 

a) 55,0 mA 

b) 110 mA 

c) 165 mA 

d) 220 mA 

e) 293 mA 

8. A figura abaixo mostra um circuito com associação de resistores submetido a uma ddp de 
72V. Nesse circuito existem os fusíveis f1, f2 e f3. Sabe-se que os valores máximos de 

corrente suportados por esses resistores são, respectivamente, 5A, 10A e 5A. Suponha 

que a tensão de 72V seja aplicada à associação e mantida enquanto houver possibilidade 
de circulação de corrente no circuito, ou seja, caso um dos fusíveis se queime, a ddp do 

circuito continua existindo e ocorre redistribuição das correntes nos resistores. 

 

 

Fonte: Adaptado de Calçada, C. S e Sampaio, J. L. Eletricidade.  

São Paulo: Atual, 1998. 

 

Com relação ao funcionamento do circuito, é possível afirmar que se queimará (ão): 
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a) Os três fusíveis 

b) Somente o fusível f1 

c) Somente os fusíveis f2 e f3 

d) Somente o fusível f2 

e) Somente os fusíveis f1 e f3 

 

9. Baterias estão entre as fontes de energia elétrica mais usadas nos dias de hoje. Sem elas 
ficaríamos perdidos: não funcionariam nossos celulares, computadores e nem os nossos relógios. 

A figura abaixo representa como a diferença de potencial V, entre os terminais da bateria de um 

automóvel, varia em função da corrente I. 

 

 

 

A análise do gráfico nos permite afirmar que, para essa bateria: 

 

a) a corrente de curto circuito é igual a 106,6 A. 

b) a resistência interna é igual a 0,12 . 

c) a equação da sua curva característica é V = 12,8 - 0,12.I. 

d) na situação de máxima potência seu rendimento será de 80%. 

e) ligando-se aos seus terminais um resistor de 10 a, esse será percorrido por uma corrente 

aproximadamente igual a 1,28 A. 

10. No circuito elétrico abaixo a resistência interna da bateria é Rin = 1. 
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Qual é a leitura CORRETA do Amperímetro ideal A e do Voltímetro ideal V, respectivamente? 

 

a) 1mA  e  1mV 

b) 1A  e  0,5V 

c) 2A  e  1V 

d) 10A  e  5V 

e) 12A  e  6V 

 


