
 

 

TM 22 – 2ª Série 
Villar – Física 

 
01. Na figura 1 temos um resistor de carvão cujo comprimento é l e o diâmetro da secção transversal é d. Sua 

resistência vale R. Nas figuras 2 e 3 temos mais outros dois resistores de carvão de resistências R2 e R3. 
Podemos afirmar que: 

 
a)  R2=R e R3=2R 
b)  R2=2R e R3=R/2 

c)  R2=R/2 e R3=2R 
d)  R2=2R e R3=R/4 
e)  R2=4R e R3=R/4 

 
02. (MED-VIÇOSA) Se um resistor de cobre tiver o seu comprimento e o seu diâmetro duplicado, a sua 

resistência: 
a)  é multiplicada por quatro; 

b)  permanece a mesma; 
c)  é dividida por dois; 
d)  é multiplicada por dois; 
e)  é dividida por quatro. 

 
03. A resistência elétrica do filamento de tungstênio de uma lâmpada comum é diferente quando está acesa e 

quando está apagada. 
a)  Por que tal fato ocorre? 

b)  Em que situação a resistência dever ser maior? 
 
04. Três resistores de resistências 2, 4 e 6 estão associados em série, sendo aplicada aos terminais da 

associação uma d.d.p. de 48V. Determine: 
a)  a intensidade de corrente em cada um deles; 
b)  a d.d.p. em cada um deles. 
c)  a resistência equivalente da associação. 

 
05. Para uma fileira de lâmpadas de Natal foram escolhidas lâmpadas de 21  de resistência. Tal fileira de 

lâmpadas está dimensionada para uma intensidade de corrente igual a 0,4 A. Quantas lâmpadas deste tipo 
devem ser ligadas em série para que seja possível ligá-las a uma rede de tensão de 220V? 
a)  47 lâmpadas;   
b)  26 lâmpadas;  
c)  27 lâmpadas   
d)  20 lâmpadas;  

e)  19 lâmpadas. 
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06. (UFMG-adaptado) A figura ilustra a forma como três lâmpadas estão ligadas a uma tomada. A corrente 

elétrica no ponto P do fio é iP e no ponto Q é iQ. 

 
 Em um determinado instante, a lâmpada L2 se queima.  Julgue os itens a seguir: 

(1)  a corrente iP se altera e iQ não se altera. 
(2)  o brilho da lâmpada L3 diminui. 

(3)  o brilho da lâmpada L1 não se altera. 
(4)  a nova corrente em P será menor que iP. 

(5)  a potência total dissipada diminui. 
 


