
Exercícios de Eletricidade Aplicada

1º) Calcular o que se pede: (Lei de Ohm e Cálculo de Potência)

a) R=10Ω V=10V I=? b) I=0,5A V=25V R=?
c) R=1KΩ I=2mA V=? d) V=38,25V R=4,5Ω I=?
e) I=5A V=40V R=? f) R=2MΩ I=0,5μA V=?
g) I=1,25A R=8Ω V=? h) V=2V I=25mA R=?
i) V=800V I=5mA R=? j) I=7,5A R=13Ω V=?
k) V=37,5V R=4,5Ω I=? l) R=200Ω V=110V I=?
m) P=10W V=5V I=? n) V=100V I=2,25A P=?
o) P=100W R=1Ω V=? p) V=7V R=98Ω P=?
q) P=20W R=20Ω I=? r) V=15V P=45W R=?
s) R=2,5Ω I=2A P=? t) I=3,5A V=7V P=?
u) R=8Ω P=512W V=? v) I=6A P=72W R=?
w) R=5Ω V=10V P=? x) I=1,5A R=8Ω P=?

2º) Para o circuito abaixo, calcular a corrente sobre R1 e a potência fornecida pela bateria, sendo
VB=12V e R1=2,5Ω.

Se alterarmos R1 para 5Ω, qual a nova corrente? E a potência fornecida pela
bateria?

Calcule também para R1=1,25Ω.

3º) Calcule as resistência que as baterias enxergam nos circuitos abaixo (Req):

No circuito (a), se a tensão na bateria for de 75V, qual a corrente circulante? Calcule também as
tensões nos resistores.
No circuito (b), se a tensão na bateria for de 75V, qual a corrente circulante? Calcule também as
correntes nos resistores.
No circuito (c), se a tensão na bateria for de 8V, qual a corrente circulante? Calcule também as
correntes nos resistores.
No circuito (d), se a tensão na bateria for de 7V, qual a corrente circulante? Calcule também as
tensões nos resistores.

a)
a) b)(a) (b)

(c)

(d)



4º) Uma bateria apresenta uma tensão em vazio de 24V. Qual a tensão sobre uma resistência de 11
ohms, sendo que sua resistência interna é de 0,5 ohms?

5º) Uma sala é iluminada por 6 lâmpadas de 60W. A tensão da rede elétrica é e 110V. Qual a
corrente total necessária para acender todas as lâmpadas? Se a tensão for alterada para 220V, qual a
nova corrente?

6º) Sendo o custo da energia elétrica R$ 0,45 / KWh, quanto gasta a FSP para iluminar 20 salas de
aula com 8 calhas de 2 lâmpadas fluorescentes de 40W cada uma, em um dia, das 18 as 23 horas?

7º) Qual a potência fornecida pela bateria no circuito abaixo?

 

8º) Esquematize o sentido de tensão e corrente para o elemento abaixo, que transforma energia
química em elétrica.

9º) Esquematize o sentido de tensão e corrente para o elemento abaixo, que transforma energia
elétrica em térmica.

10º) Num circuito série, R1 dissipa 4W e R2 dissipa 9W. Sendo a tensão que alimenta o circuito
igual a 26V, qual o valor das resistências R1 e R2?
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11º) Para o circuito abaixo, sabemos que a potência dissipada em R1 é de 3,5W. Qual o valor de R1
se a tensão sobre R2 é de 1V?

12º) Para o circuito abaixo, calcular a tensão sobre R2.

13º) Qual a tensão fornecida pela bateria sabendo que a potência dissipada por R3 é de 1,2W?

14º)  Se a  potência  dissipada em R2 é igual  a  50W, qual  a  tensão na bateria?  Qual  a  potência
fornecida pela bateria?

15º) R5 dissipa 1,25W. Qual a tensão da bateria?



Fórmulas e Unidades

Req = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + … (Associação Série)

1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … (Associação Paralela)

Tensão [V] (Volts - V)
Corrente [I] (Amperes - A)
Resistência [R] (Ohms - Ω)
Potência [P] (Watts – W)
Energia [E] (Kilowatt hora – KWh) = P*t (Potência * tempo)

“Em  um  circuito  elétrico,  a  soma  das  potências  consumidas  é  igual  a  soma  das  potências
fornecidas.”

ρ 10-12 pico
n 10-9 nano
μ 10-6 micro
m 10-3 mili
K 103 Kilo
M 106 Mega
G 109 Giga
T 1012 Tera

“A soma das correntes que chegam e que saem de um nó é igual a zero.”
“A soma das tensões em um circuito fechado (malha) é igual a zero.”

Quadro RPVI



Respostas:

1º) Aplicar as fórmulas do quadro de cálculo RPVI.

Respostas:
a)1A b)50Ω c)2V d)8,5A e)8Ω f)1V
g)10V h)80Ω i)160kΩ j)97,5V k)8,333A l)0,55A
m)2A n)225W o)10V p)0,5W q)1A r)5Ω
s)10W t)24,5W u)64V v)2Ω w)20W x)18W

2º) Aplicar as fórmulas do quadro de cálculo RPVI.

Respostas:
Para VB = 12V e R1=2,5Ω: IR1 = 4,8A e PVB = 57,6W
Para VB = 12V e R1=5Ω: IR1 = 2,4A e PVB = 28,8W
Para VB = 12V e R1 = 1,25Ω: IR1 = 9,6A e PVB = 115,2W 

3º) Usar as fórmulas de associação série e paralelo para cálculo do Req. Determinar a corrente pela
tensão da fonte e Req. Usar fórmulas do quadro RPVI para término dos cálculos. 

Respostas:
 (a) 45Ω (b) 5Ω (c) 8/7Ω = 1,142Ω (d) 14Ω
No circuito (a), com Vb = 75V, I será 1,666A. As tensões nos resistores serão todas iguais e de valor
25V.
No circuito (b), com Vb = 75V, I será 15A. As correntes nos resistores serão todas iguais e de valor
5A.
No circuito (c), com Vb = 8V, I será 7A. As correntes nos resistores serão: No de 2Ω, 4A, no de 4Ω,
2A, no de 8Ω, 1A
No circuito (d), com Vb = 7V, I será 0,5A. As tensões nos resistores serão: No de 2Ω, 1V, no de 4Ω,
2V, no de 8Ω, 4V

4º) A tensão em vazio é dada com o circuito em aberto, ou seja, sem queda na resistência interna. É
a tensão nominal da bateria. Com a carga de 11Ω, a tensão de saida é igual a tensão nominal menos
a queda na resistência interna. Calcular Req, a corrente circulante e a tensão sobre 11Ω.

Resposta: 22,956V

5º) Calcular a potência total das lâmpadas. Usar quadro RPVI.

Resposta: 3,272A / 1,636A

6º) Calcular a potência total das lâmpadas. Determinar o período de uso. Calcular energia. Calcular
custo.

Resposta: R$ 28,80



7º) Calcular Req para o circuito misto. 
1º Passo: Ra = R2 série R3. Rb = R6 paralelo R9. Rc = R7 série R8. 
2º Passo: Rd = Ra série Rb
3º Passo: Re = R5 paralelo Rd
4º Passo: Rf = Rc série Re
5º Passo: Rg = Rf paralelo R4
6º Passo: Req = R1 série Rg
7º Passo: Calcular P (Quadro RPVI)

Resposta: 0,1W

8º) Se transforma “em” energia elétrica, fornece energia elétrica. É elemento ativo. 

Resposta:

9º) Se transforma “de” energia elétrica, consome, dissipa energia elétrica. É elemento passivo.

Resposta:

10º) Calcular potência total fornecida. Calcular a corrente pelo circuito. Calcular resistências.

Resposta: R1 = 16Ω e R2 = 36Ω.

11º) Calcular corrente sobre R2. Calcular R1.

Resposta: R1 = 14Ω

12º) Calcular Req associação série (de R3 a R7). Calcular Req associação paralela (R2 com R3 a
R7). Calcular Req final. Determinar a corrente total do circuito. Determinar VR1. Determinar VR2.

Resposta: 45V

13º) Calcular VR3. Calcular IR3. Calcular VR2. Calcular VR1. Calcular V1.

Resposta: 12V

14º) Calcular VR2, que é igual a V1. Calcular  a  soma das potências dissipadas,  que é  igual a
potência fornecida.

Resposta: 1000V, 175W

15º)  Calcular  VR5.  Calcular  IR5.  Calcular  IR4.  Calcular  IR3.  Calcular  VR3.  Calcular  VR2.
Calcular IR2. Calcular IR1. Calcular VR1. Calcular V1.

Resposta: 45V
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