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Lista de Exercícios 

Pré PAS III  
 

Professor: MARCUS VINÍCIUS 

Disciplina:FÍSICA  Assunto: REOSTATO 

 

1. Analise o circuito. 

 

A resistência elétrica do reostato R para que os voltímetros V1 e V2 

indiquem a mesma diferença de potencial é, em , 

a) 4.  

b) 5.  

c) 8.  

d) 10.  

e) 20. 

2. A figura representa um reostato de pontos que consiste em uma associação 

de resistores em que ligações podem ser feitas nos pontos indicados pelos 

números 1 a 6. Na situação indicada, o resistor de 2  é percorrido por uma 

corrente elétrica de 5 A quando  nele se aplica uma diferença de potencial 

U entre os terminais A e B. Mantendo-se a diferença de potencial U, a 

máxima resistência elétrica do reostato e a intensidade de corrente no 

resistor de 2  quando a chave Ch é ligada ao ponto 6 são, 

respectivamente,  iguais a 
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a) A 3 ; 10  

b) A 5 ; 6  

c) A 5 ; 30  

d) A 1 ; 30  

e) A 1 ; 6  

3. No esquema de circuito elétrico abaixo, RV representa a resistência de um 

reostato, cujo valor é variável desde zero até um valor máximo, 

dependendo da posição do cursor C. Esse tipo de dispositivo é utilizado, 

por exemplo, em interruptores conectados a uma lâmpada, para permitir 

alterações no seu brilho. 

Os valores das resistências R1 e R2 dos demais resistores são fixos. V é a 

tensão fornecida ao circuito, cujo valor é mantido constante. 

 

Considerando as informações anteriores, é correto afirmar que 

a) a intensidade de corrente elétrica no circuito é máxima se o valor da 

resistência do reostato for máxima. 

b) a resistência equivalente do circuito é mínima se o valor da resistência 

do reostato é nulo. 

c) para qualquer valor da resistência do reostato, as intensidades de 

corrente que passam por R1 e Rv são iguais. 

d) se o valor de R2 é muito pequeno, a corrente que passa por R1 e por 

Rv pode tender a zero. 

e) independentemente do valor de Rv, a tensão sobre R2 se mantém 

constante. 
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4. Um laboratório de homologação recebe, para análise, uma bateria B. O 

técnico do laboratório faz a montagem mostrada na figura, composta, além 

da bateria B, por um reostato R, um argumento A e um voltímetro V. 

 

Para um determinado valor da resistência do reostato, o voltímetro mede 

a diferença de potencial elétrico Vab entre os pontos a e b, e o amperímetro 

mede o valor da corrente elétrica fornecida pela bateria. Diminuindo o 

valor da resistência, o técnico verificou que a corrente lida no amperímetro 

aumentava, enquanto a diferença de potencial elétrico diminuía. Então, 

construiu a tabela abaixo com os resultados de suas observações. 

I (ampères)     0,0      2,0       4,0      6,0     8,0     10,0 

Vab (Volts)     10,0     12,0     8,0     6,0      4,0      2,0 

a)  Desenhe, na figura quadriculada abaixo, o gráfico da diferença de 

potencial elétrico Vab em função da corrente elétrica i. 

b)  Determine o valor da força eletromotriz da bateria. 

c)  Calcule o valor da resistência interna da bateria. 

5. No circuito ao lado, um cursor pode ser deslocado entre os pontos A e B, 

constituindo um reostato. Um gerador de força eletromotriz () e 

resistência interna (r) alimenta o circuito. É correto afirmar que: 

 

01.deslocando-se o cursor de A para B, a intensidade de corrente elétrica 

no circuito diminui. 
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02.deslocando-se o cursor de A para B, a resistência elétrica do circuito 

aumenta. 

04.o gerador estará em curto se o cursor for colocado no ponto B. 

08.a potência dissipada no reostato será máxima quando a resistência 

elétrica do circuito for o dobro da resistência interna do gerador. 

16.a máxima intensidade de corrente elétrica no circuito ocorrerá quando 

o cursor estiver conectado ao ponto A. 

GABARITO 

1.  B 

2.  D 

3.  B 

4.   

a)  

;  

b)  12,0V;  

c)  r = 1,0 

5.  012 

 

 

 


