
1ª Série de Exercícios – Eletricidade Aplicada

Entregar até 22/9/2014, manuscrito, indicando todas as operações realizadas para chegar
ao resultado.

1º) Calcular o que se pede:
a) R=10Ω V=10V I=? b) I=0,5A V=25V P=?
c) P=5W I=20mA R=? d) R=5Ω P=5W V=?
e) R=100Ω P=4W I=? f) R=8Ω I=1,5A P=?
g) I=1,25A V=20V R=? h) P=3,6W I=0,12A V=?
i) V=8,4V P=4,2W I=? j) V=9V R=162Ω P=?
k) P=8W V=4V R=? l) R=200Ω I=25mA V=?

2º) Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma ddp V, passa a ser percorrido por uma

corrente I0. Qual o valor da nova corrente elétrica, I1, se a ddp for o dobro do valor inicial e a resistência

for substituída por outra de valor 3R?

3º) Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 40 V, é atravessado por uma corrente elétrica

de intensidade 20 A. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a ddp, em volts, nos seus

terminais, será:

4º)  Uma torradeira com resistência de 8,27 Ω opera com uma corrente de 13,9 A. Qual a tensão

aplicada? 

5º) Qual a resistência interna de uma secadora de roupas 127 V, que solicita uma corrente de 23,3A? 

6º) Dois resistores de resistência R1 = 5 Ω e R2 = 10 Ω são associados em série fazendo parte de um

circuito elétrico. A tensão V1 medida nos terminais de R1 é igual a 100V. Nessas condições, determine

a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. 

7º) Calcular a resistência equivalente para as associações abaixo:
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8º) Uma bateria apresenta uma tensão em vazio de 48V. Qual a tensão sobre uma carga de 19,8
ohms, sendo que sua resistência interna é de 0,2 ohms?

9º) Sendo o custo da energia elétrica R$ 0,32 / KWh, quanto gasta a FSP para iluminar 40 salas de
aula com 10 calhas de 4 lâmpadas fluorescentes de 40W cada uma, em uma semana? (Considerar a
semana de segunda a sexta e horário de funcionamento das 8 as 12h e das 18 as 23h.)

10º) Qual a tensão fornecida pela bateria sabendo que a potência em R2 é de 2mW?

11º) Para o circuito abaixo, calcular a tensão sobre R2.

12º) Se a potência em R2 é igual a 15W, quantos volts e quantos watts a bateria fornece para o
circuito?
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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.”

Algumas Respostas:

2º) A nova corrente, I1,  é 2*I0/3 A.
3º) A ddp em seus terminais será 8 V.
6º) A corrente sobre R2 é igual a 20 A, e sua tensão é 200 V.
10º) A tensão fornecida pela bateria é 7 V.
11º) A tensão sobre R2 é 8,1 V.
12º) A bateria fornece 6 V e 55 W.
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