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Circuitos Elétricos

1. Resistência dos materiais (R)

→ Qualquer material oferece determinada resistência à fluidez das cargas (corrente elétrica).

→ Bons condutores oferecem menos resistência, enquanto bons isolantes oferecem maior 
resistência.

→ Motores, lâmpadas, aparelhos em geral oferecem uma resistência à corrente que pode ou 
não obedecer a Lei de Ohm, a qual estabelece uma relação entre a d.d.p. de uma fonte e a corrente 
que passa pelo material resistor.

→ A resistência dos materiais é medida em ohm (Ω), em homenagem ao físico alemão Georg 
Ohm (1787-1854).

2. Lei de ohm

Uma d.d.p. causa uma corrente elétrica numa resistência segundo a relação:

d.d.p. = R.i

[d.d.p] = V [i] = A [R] =  Ω

3. Exemplo

I. Considere o experimento em sala de aula sobre choques elétricos.

a) Para uma pessoa com 5000 Ω de resistência, sob d.d.p. de 50V, qual a corrente que flui 
pelo seu corpo?

b) Quantas cargas (elétrons, por exemplo) fluem por segundo pela pele do dedo da pessoa?

c) Para um grupo de 10 alunos em roda, qual a corrente que flui por eles?
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Associação de resistências

→ Estrutura e organização de aparelhos ligados num circuito.

→ Resistências podem ser associadas em série, de forma paralela ou de forma mista.

1. Série

→ Resistência: RT = R1 + R2 + R3

→ Corrente: iT = i1 = i2 = i3

→ Queda de tensão: ddp = U1 + U2 + U3

2. Paralela

→ Corrente: iT = i1 + i2 + i3

→ Queda de tensão: ddp = U1 = U2 = U3

→ Resistência: 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3



Prof. Renato

EME Prof. Vicente Bastos
SESI Carrão

Física – 3ª. Série – 2011

Aula 15

Associação de resistências

Exemplos

1. Série

RT = R1 = 10 R2 = 20 R3 = 10

ddp = 100 V U1 = U2 = U3 =

iT = i1 = i2 = i3 = 

2. Paralela

RT = R1 = 10 R2 = 20 R3 = 10

ddp = 100 V U1 = U2 = U3 =

iT = i1 = i2 = i3 = 
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Circuitos elétricos

1. Analisando circuitos

Dados R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω; R4 = 40Ω e ddp = 100V, complete a tabela para cada caso:

a b c d

RT

iT

U1

U2

U3

U4

i1

i2

i3

i4

Aula 16
a) Resistências seriadas. b) Resistências paralelas.

Aula 17
c) Circuito misto 1. d) Circuito misto 2.
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Circuitos elétricos

1. Exemplo

Dado o circuito  a seguir, determine:

a) O valor de sua resistência equivalente total (RT);

b) O valor da corrente elétrica que passa por R = 16Ω;

c) O valor da queda de tensão no R = 20Ω.
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Potência e energia

1. Potência elétrica

→ Quantidade de energia consumida por determinado material por unidade de tempo.

P = E / Δt [E] = J [E] = kWh
[t] = s [t] = h
[P] = W [P] = kW

→ Capacidade de consumir energia por um resistor por onde passa uma corrente.

P = R.i2 → P = U.i ou P = R/R2.

2. Exemplo: Dado um chuveiro com as seguintes características:

P = 2000W (verão) – 4000W (inverno)
U = 220V

a) Calcule a corrente que passa pelo chuveiro nas posições inverno e verão.

b) Calcule a energia consumida pelo chuveiro se ligado durante 10 min na posição inverno.

c) Se o valor do kWh é de R$ 0,20, qual a despesa correspondente por esse chuveiro se ligado 
10min por dia por 30 dias na posição verão?
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Potência e energia

1. Exercícios

I. Dado o circuito abaixo, calcule:

Obs.: R1 = R2 = R3 = 20 Ω; ddp = 30 V

a) RT = ? = 30 Ω

b) PR2 = ? = 5 W

c) PT = ? = 30 W

d) Energia gasta pelo circuito se ligado por 30 min. → E = 15.10-3 kWh

e) Valor pago se o kWh custa R$ 0,15. → valor = 0,00225 reais
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Circuitos elétricos

1. Trabalho de criação e análise de circuitos

Grupos de 4 a 6 alunos
Atividade 1: Nota de 0 a 10
Atividade 2: Nota de 0 a 10
Data de entrega e apresentação: ___ / ___ / ______

Atividade 1: Criação: Construir  a maquete de uma casa com pelo menos 2 cômodos e circuito 
elétrico. O circuito deve incluir, no mínimo, os seguintes itens:

- 1 Fonte (pilha, carregador de celular, tomada, etc.);
- Chave geral (interruptor, botão, seletor, etc.);
- 2 Lâmpadas (uma por cômodo);
- 2 Chaves (uma por cômodo);
- Condutores.

Atividade 2: Análise: Fazer o estudo físico do circuito, o que inclui:

- Representar o circuito usando simbologia adequada;
- Apresentar as características das lâmpadas (voltagem), pilhas (ddp), etc. utilizadas;
- Medir a resistência de cada lâmpada (com o multímetro do SESI);
- Calcular RT, iT, i1, i2, U1, U2, PT, P1, P2, etc.
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Magnetismo

1. Fenômeno

Ímã → Pedra que ama/atrai (aimant)

Descoberta → Antiguidade, talvez pelos chineses, mas registrada pelos gregos no séc. VI 
a.C..

Local → Cidade de Magnésia (Grécia).

Bússola → Ímã em forma de barra que se orienta em uma direção específica.

Terra → Possui característica magnética.

Mineral → Magnetita (O, Fe)  / Magnésio.

Metais ferrosos → Atraem/repelem ímãs.

2. Polaridade

Todo ímã possui polo norte e polo sul.

A  organização  magnética  de um material  está  relacionada  com sua estrutura  molecular, 
portanto,  pode  ser  subdividido  em  quantas  partes  forem  necessárias  que  sua  organização 
magnética continuará existindo.

Materiais ferrosos podem ser magnetizados temporariamente por ímãs.

Norte repele norte, sul repele sul, norte atrai sul.
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Magnetismo

1. Campo magnético

Região (espaço) próxima a um ímã (natural  ou artificial)  onde um outro ímã sente força 
magnética de atração ou repulsão.

2. Linhas de campo magnético

Orientação (representação) geométrica do campo magnético,  por onde um outro ímã em 
forma da barra (linear) se direciona.

Ex. 1: Ímã em forma de barra

Ex. 2: Ímã circular

Ex. 3: Planeta Terra

Exemplos práticos com limalha e ímãs.
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Magnetismo

Exercícios

1. Sobre uma mesa plana e horizontal, é colocado um ímã em forma 
de  barra,  representado  na  figura,  visto  de  cima,  juntamente  com 
algumas linhas de seu campo magnético.  Uma pequena bússola é 
deslocada, lentamente, sobre a mesa, a partir do ponto P, realizando 
uma volta circular completa em torno do ímã.

Ao final desse movimento, a agulha da bússola terá completado, em 
torno de seu próprio eixo, um número de voltas igual a
a) 1/4 de volta.
b) 1/2 de volta.
c) 1 volta completa.
d) 2 voltas completas.
e) 4 voltas completas.

2. A figura I ao lado representa um imã permanente em forma de 
barra,  onde N e S indicam,  respectivamente,  polos norte e sul. 
Suponha que a barra seja dividida em três pedaços, como mostra 
a figura II.
Colocando lado a lado os dois pedaços extremos, como indicado 
na figura III, é correto afirmar que eles
a) se atrairão, pois A é pólo norte e B é pólo sul.
b) se atrairão, pois A é pólo sul e B é pólo norte.
c) não serão atraídos nem repelidos.
d) se repelirão, pois A é pólo norte e B é pólo sul.
e) se repelirão, pois A é pólo sul e B é pólo norte 

3. A figura esquematiza um ímã permanente, em forma de cruz de pequena espessura,  e oito pequenas 
bússolas, colocadas sobre uma mesa. As letras N e S representam, respectivamente, polos norte e sul do ímã 
e  os  círculos  representam as  bússolas  nas  quais  você  irá  representar  as  agulhas  magnéticas.  O ímã é 
simétrico  em  relação  às  retas  NN  e  SS.  Despreze  os  efeitos  do  campo  magnético  terrestre.
a) Desenhe na própria figura algumas linhas de força que permitam caracterizar a forma do campo magnético 
criado  pelo  ímã,  no  plano  da  figura.
b) Desenhe nos oito círculos da figura a orientação da agulha da bússola em sua posição de equilíbrio. A 
agulha deve ser representada por uma flecha (√) cuja ponta indica o seu pólo norte 


