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Potência dissipada e associação de resistores 
 

Q.01- Sejam dois resistores ôhmicos xR  e yR  associados em paralelo 

e ligados a uma bateria ideal de 12 V.  A figura abaixo mostra as 

curvas que caracterizam esses resistores. 
 

 
 
A intensidade de corrente elétrica em ampères, fornecida pelo gerador 
ao circuito, é:  

A) a) 16     

B) b) 0,8     

C) c) 8     

D) d) 1,6     

   
Q.02-  

 
 

 
Telas sensíveis ao toque são utilizadas em diversos dispositivos. Certos 
tipos de tela são constituídos, essencialmente, por duas camadas de 
material resistivo, separadas por espaçadores isolantes. Uma leve 
pressão com o dedo, em algum ponto da tela, coloca as placas em 
contato nesse ponto, alterando o circuito elétrico do dispositivo. As 
figuras mostram um esquema elétrico do circuito equivalente à tela e 
uma ilustração da mesma. Um toque na tela corresponde ao 

fechamento de uma das chaves nC ,  alterando a resistência 

equivalente do circuito. 

A bateria fornece uma tensão V 6 V=  e cada resistor tem 0,5 kΩ  

de resistência. Determine, para a situação em que apenas a chave 2C  

está fechada, o valor da 
 

a) resistência equivalente ER  do circuito; 

b) tensão ABV  entre os pontos A  e B;  

c) corrente i através da chave fechada 2C ;  

d) potência P  dissipada no circuito. 
Note e adote: 
Ignore a resistência interna da bateria e dos fios de ligação.  

  Q.03-Em uma aula de Física, o professor apresenta para seus alunos 

três lâmpadas com as seguintes especificações: 1L : 20 W 120 V,−  

2L : 40 W 120 V−  e 3L :15 W 120 V.−  Em seguida faz duas 

ligações com as lâmpadas, montando os circuitos A  e B,  como 

mostram as figuras abaixo. 
 

 
 
Com base nas informações, responda as seguintes questões: 
 
A) Calcule a resistência equivalente de cada circuito. 
B) Qual lâmpada terá o maior brilho em cada circuito? Justifique sua 

resposta. 

C) Alimentando os circuitos com V 120 V,=  qual a corrente em 

cada um dos circuitos no caso de a lâmpada 1L  se queimar? 

Justifique sua resposta.  
   
Q.04-Os seguintes circuitos elétricos têm as mesmas resistências 

valendo cada uma R.  Afirma-se que os circuitos que tem entre os 

pontos a  e b  a menor e a maior resistência equivalente são, 

respectivamente, os seguintes circuitos: 
 

  
A) (I) e (II)    
B) (III) e (IV)    
C) (IV) e (III)    
D) (III) e (II)    
E) (II) e (IV)    
 

Q.05-A diferença de potencial entre os pontos (i)  e (ii)  do circuito 

abaixo é V.   
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Considerando que todos os cinco resistores têm resistência elétrica R,  

a potência total por eles dissipada é  

a) 22V R.     

b) 2V (2R).     

c) 2V (5R).     

d) 2 24V R .     

e) 2 2V (4R ).     

 
Q.06-    

 
 
A figura acima representa um circuito elétrico constituído de uma fonte 

de tensão contínua de 100 V  alimentando quatro resistores. Pode-se 

afirmar que a tensão elétrica nas extremidades do resistor de 

resistência elétrica 30 Ω  vale  

A)  20 V     

B)  30 V     

C)  40 V     

D)  50 V     

E)  100 V     

 
Q.07-O mostrador digital de um amperímetro fornece indicação de 

0,40 A  em um circuito elétrico simples contendo uma fonte de força 

eletromotriz ideal e um resistor ôhmico de resistência elétrica 10 .Ω  

 
Se for colocado no circuito um outro resistor, de mesmas 
características, em série com o primeiro, a nova potência elétrica 
dissipada no circuito será, em watts,  

A) 0,64.     

B)  0,32.     

C)  0,50.     

D)  0,20.     

E)  0,80.     

 
Q.08-O circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e 
bateria ideais: 
 

 
 

Com base nas informações, qual o valor da resistência R  indicada?  

A)  5 .Ω     

B)  6 .Ω     

C)  7 .Ω     

D)  8 .Ω     

E)  9 .Ω     

 
Q.09-Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. 
A bateria apresenta resistência interna desprezível, e os fios possuem 
resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a 

corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D  e E;  e rotulou essas 

correntes de A B C DI , I , I , I  e EI ,  respectivamente. 

 

 
 
O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor 
são  

A) A EI I=  e C DI I .=     

B)  A B EI I I= =  e C DI I .=     

C)  A BI I ,=  apenas.     

D)  A B EI I I ,= =  apenas.     

E)  C BI I ,=  apenas.     

 
Q.10- No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores 

ôhmicos são iguais e têm resistência R 1,0 .=   Ele é alimentado por 

uma fonte ideal de tensão contínua de E 5,0 V.=  A diferença de 

potencial entre os pontos A  e B  é de: 
 

 
A) 1,0 V     

B)  2,0 V     

C)  2,5 V     

D)  3,0 V     

E)  3,3 V     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TURMA: EXT./SEMI/MED FÍSICA/ PROFESSOR: LÊNIO 

 

 

 

Q.11- Por decisão da Assembleia Geral da Unesco, realizada em 
dezembro de 2013, a luz e as tecnologias nela baseadas serão 
celebradas ao longo de 2015, que passará a ser referido simplesmente 
como Ano Internacional da Luz. O trabalho de Albert Einstein sobre o 
efeito fotoelétrico (1905) foi fundamental para a ciência e a tecnologia 
desenvolvidas a partir de 1950, incluindo a fotônica, tida como a 
tecnologia do século 21. Com o intuito de homenagear o célebre 
cientista, um eletricista elabora um inusitado aquecedor conforme 
mostra a figura abaixo. Esse aquecedor será submetido a uma tensão 

elétrica de 120V,  entre seus terminais A e B, e será utilizado, 

totalmente imerso, para aquecer a água que enche completamente um 

aquário de dimensões 30 cm 50 cm 80 cm.   Desprezando 

qualquer tipo de perda, supondo constante a potência do aquecedor e 
considerando que a distribuição de calor para a água se dê de maneira 
uniforme, determine após quantas horas de funcionamento, 
aproximadamente, ele será capaz de provocar uma variação de 

temperatura de 36 F  na água desse aquário. 

 

 
 
Adote: 

Pressão atmosférica 1atm=  

Densidade da água 31g / cm=  

Calor específico da água 1 11cal g C− −=     

1cal 4,2 J=  

 = resistor de 1   

A)  1,88     

B)  2,00     

C) 2,33     

 
Q.12- 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)     
 
 
 
Q.13- O gráfico abaixo apresenta os valores das tensões e das 
correntes elétricas estabelecidas em um circuito constituído por um 

gerador de tensão e três resistores, 1R ,  2R  e 3R .  

 

 
 
Quando os três resistores são ligados em série, e essa associação é 

submetida a uma tensão constante de 700 V,  e considerando 1 

caloria igual a 4,2  joules, a energia dissipada nos resistores, em 1 

minuto, em calorias, é igual a:  

A) 
27,0 10     

B)  
32,8 10     

C)  
34,2 10     

D)  
41,0 10     

E)  
44,2 10     
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Q.14-   

 
 

Duas lâmpadas, 1L  (40 W 110 V)−  e 2L  (100 W 110 V),−  

são ligadas em paralelo, e a associação é ligada numa fonte de 

110 V.   

 

Nessa situação, em 1L ,  a corrente elétrica é __________; a diferença 

de potencial é __________, e a potência dissipada é __________ que 

em 2L .   

 
As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por   
A) menor; igual; maior.     
B) igual; menor; igual.     
C) maior; igual; maior.     
D) igual; maior; menor.     
E) menor; igual; menor.    
   
Q.15- Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode 
ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados 
no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e 
do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a 
resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram 

utilizados três tipos de lápis diferentes (2H, HB  e 6B)  para efetuar 

três traçados distintos. 
 

 
 
Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e 
fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses 
traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as 

resistências elétricas (R),  medidas com o auxílio de um ohmímetro 

ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. 
Verificou-se que os resistores obedeciam a Lei de Ohm. 
 

 
 

Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A  e B  do 

desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B  e C,  anotando as 

leituras ABR  e BCR ,  respectivamente. Ao estabelecer a razão AB

BC

R

R
 

qual resultado o estudante obteve?  

a) 1     

b) 
4

7
    

c) 
10

27
    

d) 
14

81
    

e) 
4

81
    

 
RESPOSTAS: 
Q.01-d 
Q.02- a) RE = 2 kΩ; b) VAB = 1,5 V;  c) i = 1,5 mA;  d) P = 18 mW 
Q.03- a) RA = 1080 Ω  RB = 1200 Ω;   
    b) Circuito A: 
         As duas lâmpadas estão associadas em série, portanto são 
percorridas pela mesma corrente. Como:  

        1 2 1 2R R P P :    1L  brilha mais que 2L .  

 
         Circuito B: 

        A lâmpada 3L  tem maior resistência e é percorrida por corrente 

de maior intensidade, logo ela brilha mais                               

       que as outras duas: 3L  brilha mais que 1L  e 2L .  

 
       c) Circuito B: 

       As duas lâmpadas estão associadas em série, portanto se 1L  se 

queimar, interrompe-se a corrente, ou seja,    Ai 0.=  

     Circuito A: 

      Se 1L  se queimar, 2L  e 3L  ficam associadas em série. Então: 

          

B B
2 3

V 120 120 1
i i 0,91A.

R R 360 960 1.320 11
= = = =  =

+ +
   

Q.04- c 
Q.05-a 
Q.06-b 
Q.07-e 
Q.08-c 
Q.09-a 
Q.10-b 
Q.11- c 
Q.12-a 
Q.13-d 
Q.14-e 
Q.15-b 

 


