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Aparelhos de medidas elétricas ponte de Wheatstone e ponte de fio 
 
Q.01-O diagrama representa um circuito simples constituído por um 
resistor de resistência variável (reostato), uma bateria, um 
amperímetro e um voltímetro, devidamente acoplados ao circuito. Se a 

resistência do resistor variar de 500  para 000.5 , a leitura da 

 
A) corrente que atravessa o circuito, no amperímetro, não se altera. 
B) corrente que atravessa o circuito, no amperímetro, aumenta. 
C) corrente que atravessa o circuito, no amperímetro, diminui. 
D) diferença de potencial, no voltímetro, aumenta. 
E) diferença de potencial, no voltímetro, diminui. 
 

Q.02-Dois resistores pertencentes a um circuito elétrico, tendo um o 
triplo da resistência elétrica do outro, estão ligados em série. Um 
amperímetro, conectado antes do resistor de menor resistência, indica 
uma leitura de 1,5 mA. 
Considerando o exposto, é correto afirmar: 
A) A corrente elétrica no resistor de maior resistência é 4,5 A, a 

queda de tensão é a mesma em ambos resistores e a potência 
dissipada por efeito Joule em um resistor é 3 vezes maior do que 
no outro. 

B) A corrente elétrica é a mesma em ambos resistores, a queda de 
tensão num dos resistores é 4,5 V e a potência dissipada é 1,5 vez 
maior num resistor que no outro. 

C) A corrente elétrica é a mesma em ambos resistores, a queda de 
tensão no resistor de maior resistência é três vezes maior que no 
outro resistor e a potência dissipada em efeito Joule é três vezes 
menor em um resistor que no outro. 

D) A corrente elétrica é três vezes maior no resistor de maior 
resistência, a queda de tensão é a mesma em ambos resistores e a 
potência dissipada em efeito Joule é três vezes menor em um 
resistor que no outro. 

E) A corrente elétrica no resistor de maior resistência é 4,5 V, a 
queda de tensão no resistor de maior resistência é três vezes 
maior que no outro resistor e a potência dissipada no resistor de 
maior resistência é nove vezes maior que a dissipada no outro 
resistor. 

 

Q.03-A iluminação de palco é um elemento essencial de um espetáculo 
teatral. A concepção e montagem do circuito de iluminação devem ser 
executadas por eletricistas qualificados a tomar decisões importantes, 
tal como a de definir a fiação adequada. 
Suponha que o esquema abaixo represente um circuito simplificado de 
iluminação de palco, onde 1 e 2 são chaves, L1, L2 e L3 são lâmpadas e A 
é um amperímetro ideal. Os pontos a e b do circuito são ligados a uma 
tomada que fornece uma tensão V. A resistência de cada uma das 
lâmpadas é R. 

 
Tendo em vista essas informações, é correto afirmar que: 
A) com as chaves 1 e 2 abertas, as lâmpadas L2 e L3 não acendem e a 

leitura no amperímetro é igual a V/R; 
B) com as chaves 1 e 2 fechadas, todas as lâmpadas acendem e a 

leitura no amperímetro é igual a 2V/3R; 
C) com as chaves 1 e 2 fechadas, apenas a lâmpada L3 não acende e a 

leitura no amperímetro é igual a V/2R; 
D) com a chave 1 fechada e a chave 2 aberta, todas as lâmpadas 

acendem e a leitura no amperímetro é igual a V/3R; 
E) com a chave 1 aberta e a chave 2 fechada, somente a lâmpada L1 

acende e a leitura no amperímetro é igual a V/R. 

Q.04-No circuito esquematizado na figura a seguir, os quatro resistores 
são idênticos e cada um tem uma resistência R; o voltímetro e o 
amperímetro são ideais. 

 
Verifica-se que a indicação do voltímetro é sempre a mesma, estejam 
as chaves C e C’ abertas ou fechadas. Já o amperímetro indica I1 
quando ambas as chaves estão abertas, I2 quando a chave C está aberta 
e a chave C’ está fechada e I3 quando ambas as chaves estão fechadas. 
Essas indicações são tais que: 
A) I1 = I2 < I3; 
B) I1 = I2 > I3; 
C) I1 > I2 = I3; 
D) I1 < I2 = I3; 
E) I1 < I2 < I3. 
 
Q.05-Embora Wheatstone não tenha sido o criador da tão conhecida 
ponte de Wheatstone, com certeza ele a utilizou em muitos 
experimentos. Para que esse circuito cumpra sua finalidade, a leitura 
no galvanômetro deve ser zero, o que confere ao conjunto uma 
configuração de equilíbrio. 

 
Analise as afirmações, considerando que a ponte de Wheatstone 
esquematizada esteja em equilíbrio. 
I. Os valores dos resistores R1, R2, R3 e R4 guardam a proporção dada 

pela expressão: R1 × R2 = R3 × R4 
II. Mesmo que o gerador seja substituído por outro de força 

eletromotriz diferente, o galvanômetro indicará o valor zero. 
III. Os pontos B e D são eqüipotenciais, assim como o são os pontos A 

e C. 
É correto o contido em 
A) II, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) I, II e III. 
 
Q.06-No circuito esquematizado abaixo, o amperímetro ideal A indica 
400mA. 
O voltímetro V, também ideal, indica, em V, 

 
A) 2  
B) 3  
C) 4  
D) 5  
E) 10 
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Q.07-Correntes elétricas são movimentos ordenados de cargas 
elétricas num certo sentido. A intensidade da corrente elétrica é a 
quantidade de carga elétrica que passa por uma seção de um condutor 
na unidade de tempo. 

 
No circuito esquematizado acima, as intensidades das correntes 
elétricas indicadas pelos amperímetros A1 e A2, supostos ideais, em 
ampères, valem, 
A) zero e 3,0 
B) 1,0 e 3,0 
C) 2,0 e 4,5 
D) 3,0 e 4,5 
E) 4,0 e 4,5 
 
Q.08-Considere o circuito elétrico esquematizado abaixo. 

 
Sabendo que o galvanômetro G não acusa passagem de corrente 
elétrica analise, considerando os dados do esquema, as afirmações que 
seguem. 

00.A resistência R vale 15 . 

01.A resistência equivalente entre A e B vale  40  

02.A ddp entre A e B vale 40 V. 

03.A potência elétrica dissipada no resistor de  20  vale 5,0 W. 

04.A intensidade da corrente elétrica no resistor de 18  vale 2,0 A. 

 
Q.09-Os aparelhos elétricos possuem, normalmente, um fusível de 
proteção que queima, impedindo a passagem de correntes elétricas 
superiores àquela permitida. Deseja-se ligar uma lâmpada a uma 
bateria e, ao mesmo tempo, monitorar a corrente no circuito por meio 
de um amperímetro A, verificar a ddp fornecida pela bateria por meio 
de um voltímetro V e colocar um fusível F de proteção. 
A opção que apresenta a maneira correta de se ligarem todos os 
componentes do circuito, de modo que a lâmpada acenda, é: 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

 
 
 
 
 

Q.10-A figura abaixo representa parte do circuito elétrico ideal 
de uma residência, com alguns dos componentes 
eletrodomésticos identificados. Na corrente alternada das 
residências (chamada de monofásica), os dois fios recebem os 
nomes de “fase” (F) e “neutro” (N) ou “terra” (e não “positivo” 
e “negativo”, como em corrente contínua). O fio fase tem um 
potencial elétrico de aproximadamente 220 V em relação ao 
neutro ou em relação a nós mesmos (também somos 
condutores de eletricidade), se estivermos descalços e em 
contato com o chão. 

 
Das quatro afirmativas abaixo, apenas uma está ERRADA. 
Assinale-a. 
A) Quando todos os equipamentos estão funcionando, a 

resistência elétrica equivalente da residência aumenta, 
aumentando, também, a corrente, e, por conseguinte, o 
consumo de energia. 

B) Todos os equipamentos de dentro da residência estão em 
paralelo entre si, pois cada um deles pode funcionar, 
independentemente de os outros estarem funcionando 
ou não. 

C) O disjuntor J deve ser colocado no fio fase (F) e não no 
neutro (N),  po is,  quando o  desligarmos, para, por 
exemplo, fazermos um determinado serviço elétrico, a 
casa ficará completamente sem energia, eliminando -se 
qualquer possibilidade de risco de um choque elétrico.  

D) O fusível ou disjuntor J está ligado em série com o 
conjunto dos equipamentos existentes na casa, pois, se o 
desligarmos, todos os outros componentes 
eletroeletrônicos ficarão sem poder funcionar.  

 
 
Q.11-Dado o circuito abaixo, os valores lidos nos amperímetros A1 e A2 
e nos voltímetros V1 e V2, são, respectivamente: 

12V

6



V1

A2

A1

V2

 
A) 2A, 4A, 6V, 6V. 
B) 2A, 4A, 12V, 0V. 
C) 2A, 4A, 12V, 6V. 
D) 2A, 4A, 12V, 12V. 
E) 2A, 4A, 0V, 12V. 
 
Q12-No circuito da figura, A é um amperímetro de resistência nula, V é 
um voltímetro de resistência infinita. A resistência interna da bateria é 
nula. 

100 V
+

- 10 A 2,0 A

R1 R2

A

V

 
A) Qual é a intensidade da corrente medida pelo amperímetro? 
B) Qual é a voltagem medida pelo voltímetro? 
C) Quais são os valores das resistências R1 e R2? 
D) Qual é a potência fornecida pela bateria? 
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Q.13-Circuito fechado é o de uma “ponte de fio” e serve para a 
determinação de uma resistência desconhecida Rx. 

200

GRx

L2L1

30V

200

 
Sabendo que a ponte da figura está equilibrada, isto é, o galvanômetro 
G não acusa nenhuma passagem de corrente elétrica, determine o 
valor numérico de Rx (em ohms), na situação de equilíbrio, 
considerando que L1 = 20 cm e L2 = 50 cm 
 
Respostas 
Q.01-C Q.02-C Q.03-E Q.04-D Q.05-A 
Q.06-D Q.07-A Q.08-VFVVF Q.09-E Q.10-A 
Q.11-D Q.13-40 
Q.12-   
A) 12 A;  
B) 100V;  

C) R1 = 10, R2 = 50;  
D) P = 1200W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


