
 

 

 
T27 – Física – frente A 

Ana Diniz 
 
01. (Enem 2019)  Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ,  que a 

conecta à rede elétrica de 120 V. Nessa casa, cinco lâmpadas, de resistência igual a 200 ,  estão 
conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ,  conforme ilustrado no 
esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 V  e 130 V. 

 

 
 

O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é:  
a) 1.     
b) 2.     
c) 3.     
d) 4.     
e) 5.    

  
02. (Efomm 2019) No laboratório de Física da EFOMM existe um galvanômetro de resistência interna 0,80 ,  

que pode medir, sem se danificar, correntes de intensidade de até 20 mA. Tenente Rocha, professor de 
física da EFOMM, resolveu associar ao galvanômetro um resistor denominado shunt, para que ele se torne 
um miliamperímetro de fundo de escala 200 mA.  

 
Qual deverá ser o valor do shunt associado e o valor da resistência do miliamperímetro, respectivamente?  

a) 0,2
2,25

  e 0,08      

b) 0,8
10

  e 0,04      

c) 0,3
5

  e 0,4      

d) 5   e 0,01      

e) 8
2
  e 0,6      
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03. (Fatec 2019) Um circuito eletrônico utilizado pelos alunos da FATEC possui resistores, medidos em ohm, e 
uma ddp de 12 V  entre os pontos A B,  conforme a figura. 

 

 
 

O valor da corrente elétrica da associação de resistores no circuito apresentado na figura, em ampère, é  
a) 6     
b) 5     
c) 4     
d) 3     
e) 2     

  
04. (Ita 2019)  Uma bateria composta por 50  células voltaicas em série é carregada por uma fonte de corrente 

contínua ideal de 220 V.  Cada célula tem uma força eletromotriz de 2,30 V  e resistência interna de 
0,100 .  
 
Sendo a corrente de carregamento de 6,00 A,  indique o valor da resistência extra que deve ser inserida 
em série com a fonte.  
a) 23,0      
b) 36,6      
c) 12,5      
d) 5,00      
e) 19,2      

  
05. (Espcex (Aman) 2019)  No circuito desenhado abaixo, temos três pilhas ideais ligadas em paralelo que 

fornecem uma ddp igual a 25 V  cada uma. Elas alimentam três resistores ôhmicos: 1R 10 ,   

2 3R R 20 .    O amperímetro, o voltímetro e os fios condutores inseridos no circuito são todos ideais. As 
leituras indicadas no amperímetro (A)  e no voltímetro (V)  são, respectivamente, 

 

 
 
a) 5,00 A  e 25,00 V.    
b) 0,50 A  e 20,00 V.    
c) 2,50 A  e 16,66 V.     
d) 1,25 A  e 12,50 V.     
e) 3,75 A  e 37,50 V.     
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06. (Espcex (Aman) 2018)  O desenho abaixo representa um circuito elétrico composto por gerador, receptor, 
condutores, um voltímetro (V),  todos ideais, e resistores ôhmicos. 

 

 
 

O valor da diferença de potencial (ddp),  entre os pontos F  e G  do circuito, medida pelo voltímetro, é igual 
a  
a) 1,0 V     
b) 3,0 V     
c) 4,0 V     
d) 5,0 V     
e) 8,0 V     


