
 

 

Tarefa 18 professor Marengão 
 

FRENTE A 
 
01. (UECE) Considerando dois resistores, R1 = 2  e R2 = 3 , ligados em série e com os terminais livres da 

associação conectados aos polos de uma bateria, pode-se afirmar corretamente que 
a) a corrente elétrica nos dois resistores é igual e a tensão elétrica é maior em R1. 
b) a corrente elétrica nos dois resistores é igual e a tensão elétrica é maior em R2. 
c) a corrente elétrica é maior em R1 e a tensão elétrica é igual nos dois. 
d) a corrente elétrica é maior em R2 e a tensão elétrica é igual nos dois. 

 
02. (FGV) Em um dos circuitos elétricos de uma casa, estão ligados uma torneira e um chuveiro elétricos. Os 

valores nominais de tensão e potência desses aparelhos são: torneira (220 V, 3300 W), chuveiro (220 V, 
4400 W). Com os aparelhos instalados em uma rede, de forma a funcionarem com sua tensão nominal, o 
disjuntor mais adequado para proteger esse circuito deve suportar uma corrente máxima igual a 
a) 15 A 
b) 40 A 
c) 20 A 
d) 80 A 
e) 100 A 

 
03. (FM Petrópolis RJ) Numa instalação elétrica de um escritório, são colocadas 3 lâmpadas idênticas em 

paralelo conectadas a uma fonte de tensão. 

 
Se uma das lâmpadas queimar, o que acontecerá com a corrente nas outras lâmpadas? 
a) Aumentará por um fator 1,5. 
b) Aumentará por um fator 2. 
c) Diminuirá por um fator 1,5. 
d) Diminuirá por um fator 2. 
e) Permanecerá a mesma. 

 
04. (UEA AM) As lâmpadas A, B, C e D são idênticas e estão ligadas à fonte de tensão V, conforme 

esquematizado na figura. Considere que inicialmente todas as lâmpadas estão acesas. 

 
Se a lâmpada D queimar, é correto afirmar que 
a) A, B e C apagarão. 
b) A, B e C permanecerão acesas. 
c) somente B apagará. 
d) somente A e C apagarão. 
e) somente A e B permanecerão acesas. 
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05. (IFPE) Considere dois resistores R1 e R2. Quando estes resistores são associados em série, a resistência 
equivalente da associação é 25 ; quando os resistores são associados em paralelo, a resistência 
equivalente é 6 . Os valores de R1 e R2 são, em  , 
a) 10 e 6 
b) 15 e 6 
c) 15 e 10 
d) 15 e 25 
e) 10 e 25 

 
06. (UEM PR) Uma lâmpada de filamento, de resistência elétrica de 3,0 , é conectada a uma bateria de 

força eletromotriz 18,0 V e resistência interna desprezível. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. Segundo a lei de Ohm, a corrente elétrica que atravessa o filamento da lâmpada é diretamente 

proporcional à resistência elétrica da lâmpada. 
02. A corrente elétrica no circuito formado pela bateria e pela lâmpada é de 6,0 A. 
04. Se a força eletromotriz da bateria for duplicada, a corrente elétrica no filamento da lâmpada também 

dobra. 
08. Se associarmos em paralelo com a primeira lâmpada mais duas lâmpadas idênticas a ela, a resistência 

equivalente do circuito será de 1,0 , e a corrente elétrica será de 18,0 A. 
16. Se associarmos em série com a primeira lâmpada mais duas lâmpadas idênticas a ela, a resistência 

equivalente do circuito diminuirá, e a corrente elétrica aumentará. 
 
07. (UNICAMP SP) Muitos dispositivos de aquecimento usados em nosso cotidiano usam resistores elétricos 

como fonte de calor. Um exemplo é o chuveiro elétrico, em que é possível escolher entre diferentes opções 
de potência usadas no aquecimento da água, por exemplo, morno (M), quente (Q) e muito quente (MQ). 
Considere um chuveiro que usa a associação de três resistores, iguais entre si, para oferecer essas três 
opções de temperatura. A escolha é feita por uma chave que liga a rede elétrica entre o ponto indicado 
pela letra N e um outro ponto indicado por M, Q ou MQ, de acordo com a opção de temperatura desejada. 
O esquema que representa corretamente o circuito equivalente do chuveiro é 
a)

  
 

b)
  

 

c)

  
 

d)

  
 
08. (FGV) A resistência elétrica de uma pessoa é um dos parâmetros que fornecem informações sobre a sua 

composição corporal. Em particular, a resistência elétrica é inversamente proporcional à quantidade de 
água do corpo. A figura mostra um esquema simplificado para a determinação da resistência humana. 
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Sobre o tablado T, de resistência RT igual a 1 M , está em pé o paciente P, conectado a uma fonte de 
tensão. Há um bom contato elétrico entre P e T. No exame de P, com a fonte ajustada para fornecer 32 V, 
foi medida a tensão V = 16 V no resistor r de 2 M . A resistência elétrica do paciente P é igual a 
a) 2 M . 
b) 8 M . 
c) 4 M . 
d) 1 M  
e) 16 M . 
As resistências dos fios de ligação devem ser ignoradas. 

 
09. (FPS PE) O circuito elétrico da figura abaixo é formado por uma bateria ideal que fornece uma força 

eletromotriz de 12 Volts a um conjunto de três resistores iguais ligados em paralelo, sendo que cada 
resistor tem uma resistência elétrica igual a 100 . Um amperímetro A é ligado em série com a bateria 
para medir a corrente elétrica I fornecida ao circuito. O valor da corrente indicada pelo amperímetro foi: 

 
a) 1 ampère  
b) 0,36 ampère  
c) 36 ampères  
d) 3,6 ampères  
e) 10 ampères 

 
10. (PUC RS) Dois resistores ôhmicos de resistências elétricas R1 e R2 são associados em série, e a associação 

é ligada aos extremos de uma bateria considerada ideal. Sabe-se que o valor da resistência elétrica de R2 é 
quatro vezes menor do que o valor da resistência elétrica de R1. Caso a intensidade da corrente elétrica no 
resistor R1 seja igual a 2 A, qual dos valores abaixo representa corretamente a intensidade da corrente 
elétrica, em amperes (A), no resistor R2? 
a) 4 
b) 2 
c) 1 
d) 0,5 
e) 0,25 


