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Frente A 

 
01. (PUC) Montaremos um circuito elétrico como na figura. Quatro resistores (  = 8,0 k ,  = 8,0 k , = 

4,0 k ,  = 4,0 k ,) estão ligados por condutores sem resistência a uma bateria de V = 24 V. Os 
interruptores  e  podem estar abertos (A) ou fechados (F). Calcule a corrente que passa por  (resistor 
4) para os casos em que ( , ) são: 

 
a)  (A,A) 
b)  (F,A) 
c)  (F,F) 

 
02. (FUVEST) Utilizando-se um gerador, que produz uma tensão V0, deseja-se carregar duas baterias, B-1 e 

B-2, que geram respectivamente 15 V e 10 V, de tal forma que as correntes que alimentam as duas 
baterias durante o processo de carga mantenham-se iguais ( ). Para isso, é utilizada a montagem 
do circuito elétrico representada ao lado, que inclui três resistores ,  e , com respectivamente 25 , 
30  e 6 , nas posições indicadas. Um voltímetro é inserido no circuito para medir a tensão no ponto A. 

 
a) Determine a intensidade da corrente i, em ampères, com que cada bateria é alimentada. 
b)  Determine a tensão , em volts, indicada pelo voltímetro, quando o sistema opera da forma desejada. 
c)  Determine a tensão , em volts, do gerador, para que o sistema opere da forma desejada. 

 
03. A seguir temos representado uma parte do circuito elétrico de uma moto: 
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Quando a chave de ignição está ligada, a bateria alimenta tanto o motor de arranque como a lâmpada do 
farol dianteiro. A seguir são mostradas as curvas características do motor de arranque e da lâmpada. 
  

 
Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios condutores, pede-se: 
a) A corrente elétrica e a tensão aplicada na lâmpada com a moto desligada e o farol aceso. 
b) A corrente na lâmpada e no motor de arranque quando a partida é acionada e o farol está aceso. 

  
04. No circuito elétrico a seguir, o amperímetro e o voltímetro são ideais. 

 
a)  Determine a leitura do amperímetro. 
b)  Determine a leitura do voltímetro. 

 
05. No circuito a seguir, temos esquematizado um circuito de duas malhas: 

 
a)  Indique no circuito os sentidos das correntes elétricas e, em seguida, determine seus valores. 
b)  Determine a diferença de potencial entre os pontos X e Y. 

 
06. No circuito abaixo determinar as correntes nos ramos, seus verdadeiros sentidos. 

 
 


