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AVALIAÇÃO PRODUTIVA T21 
 
01. Um fiometálico homogêneo tem comprimento L e área de secção transversal constante. Quando submetido 

a uma diferença de potencial de 12 V, esse fio é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,1 A, 

conforme a figura 1. Esse fio é dividido em três partes, A e B, de comprimentos , e 

respectivamente, as quais, por meio de fios de resistências desprezíveis, são conectadas entre si e 
submetidas à mesma diferença de potencial constante de 12 V, conforme a figura 2. 
 

 
 

Com base no circuito representado na figura 2, calcule: 
a) a resistência equivalente, em . 
b) a potência total dissipada, em W.  

 
02. Na figura, são apresentadas as resistências elétricas, em ohms, do tecido conjutivo em cada região do 

corpo humano. Uma pessoa descalça apoiada sobre os dois pés na terra toca acidentalmente, com uma das 
mãos, um cabo elétrico de tensão 220 V em relação à terra. 

 
 
Considerando o exposto e que a corrente flui apenas pelo tecido mencionado, calcule: 
a) a resistência imposta pelo corpo à passagem da corrente elétrica; 
b) a corrente elétrica total 
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03. Em um laboratório de eletrônica, um aluno tem à sua disposição um painel de conexões, uma fonte de 12 
V e quatro resistores, com resistências , ,  e . Para armar os circuitos 
dos itens abaixo, ele pode usar combinações em série e/ou paralelo de alguns ou todos os 
resistores disponíveis. 
a) Sua primeira tarefa é armar um circuito tal que a intensidade de corrente fornecida pela fonte seja de 

0,8 A. Faça um esquema deste circuito. Justifique.  
b) Agora o circuito deve ter a máxima intensidade de corrente possível fornecida pela fonte. Faça um 

esquema do circuito. Justifique. 
c) Qual é o valor da intensidade de corrente do item b? 

 
04. A tensão (U) nos terminais de um gerador é dada pelo gráfico U = f(i). 

 
Determine: 
a) a resistência interna desse gerador. 
b) a força eletromotriz desse gerador. 
c) a corrente de curto-circuito. 
d) a tensão, quando i = 2,5 A. 
e) a corrente, quando U = 20 V. 

 
05. Classifique as afirmações abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F) justificando, nesse último caso, sua 

resposta. 
a) (   ) Um gerador pode ter como função transformar energia mecânica em energia elétrica. 
b) (   ) A força eletromotriz (f.e.m.) é uma grandeza vetorial medida em newtons. 
c) (   ) Um gerador ideal fornece uma tensão que depende do circuito que ele alimenta. 
d) (   ) Um gerador força elétrons a passarem para pontos de menor potencial fornecendo energia a eles. 
e) (   ) Um receptor pode ter como função transformar energia elétrica em calor e luz. 
f) (   ) Alguns aparelhos podem operar tanto como geradores quanto como receptores elétricos. 
g) (   ) A força contraeletromotriz (f.c.e.m.) é a reação da força eletromotriz (f.e.m.). 
h) (   ) A resistência elétrica dos componentes de geradores e receptores ideais pode ser desprezada. 
i) (   ) A corrente elétrica “sai” pela polaridade positiva dos geradores e “entra” pela polaridade positiva 

dos receptores. 
j) (   ) Os receptores recebem energia dos elétrons que passam do menor potencial para o maior 

potencial. 
 
06. No circuitodesenhado abaixo, a intensidade de corrente elétrica contínua que passa pelo resistor de  é 

de 80 mA. A força eletromotriz   do gerador ideal é igual a 
  

 
a) 1,5 V 
b) 3,0 V 
c) 4,5 V 
d) 5,0 V 
e) 6,0 V 
 


