
Exercícios - Circuitos Elétricos 

Dicas:  
● Em circuitos envolvendo capacitores, devemos sempre considerar que o 

capacitor está totalmente carregado; 
● Componentes em paralelo possuem a mesma tensão sobre eles; 

● Lembrar que os condutores (Fios) são superfícies equipotenciais; 

● Sem diferença de potencial não há corrente elétrica; 

● Ao passar por um elemento resistivo do circuito “perdemos potencial 

elétrico”. 

Exercícios de nível fácil e médio 

 
1) Uma diferença de potencial de 120 V é aplicada a um aquecedor de ambiente de 500                 

W. Qual é a resistência do elemento de aquecimento?  

 
Resposta: a) 28,8 Ω. 

 
2) (UFLA MG) Uma bateria de 10V, de resistência interna desprezível, é usada para              

carregar um capacitor de 5 F que está em série com um resistor de 10 Ω. Marque a                  

alternativa que fornece os valores corretos para a corrente inicial I0 e a carga final do                

capacitor. 

a) I0 = 2A , Qf = 50 C 

b) I0 = 2A , Qf = 100 C 

c) I0 = 1A , Qf = 100 C 

d) I0 = 1A , Qf = 50 C 

e) I0 = 2A , Qf = 500 C  

 

Resposta: Alternativa d 

 
3) (UNIMAR SP) No circuito elétrico abaixo, os valores da corrente do circuito, ddp entre               

A e B e a carga elétrica armazenada no capacitor respectivamente, são: 



 

 

Resposta: Alternativa b. 

 

4) (UERJ) Uma residência apresenta, em sua instalação elétrica, duas fases: uma de 120              

V e outra de 220 V. A fase de 120 V tem doze tomadas que fornecem, cada uma, no                   

máximo, 100W de potência. A fase de 220 V tem quatro tomadas que fornecem, cada               

uma, no máximo, 1100 W de potência. Calcule: 

a) a potência total que cada fase pode fornecer e b) o valor máximo da                

intensidade de corrente em cada uma das fases. 

Respostas: a) 4,4 kW b) 10A e 20A. 

 

5) (UERJ) A figura abaixo mostro quatro passarinhos pousados em um circuito no 

qual uma bateria de automóvel alimenta duas lâmpadas. Ao ligar-se a chave S, o 

passarinho que pode receber um choque elétrico é o de número:  

 

a) I  

b) II 

c) III  

d) IV 



Resposta: Alternativa C 

 

Exercícios de maior complexidade 

 
1) Na Figura abaixo as Fontes ideais tem forças eletromotrizes E1 = 12 V e E2 = 6 V e os                     

resistores têm resistências R1 = 4,0 Ω e R2 = 8,0 Ω.  

 

Determine: 

a) a corrente no circuito; 

b) a potência dissipada no resistor 1; 

c) a potência dissipada no resistor 2; 

d) a potencia fornecida pela fonte 1; 

e) a potência fornecida pela fonte 2. 

f) a fonte 1 está fornecendo ou recebendo energia? 

g) a fonte 2 está fornecendo ou recebendo energia? 

 

Respostas: a) 0,50 A; b) 1,0 W c) 2,0 W; d) 6,0 W; e) 3,0 W; f) Fornecendo; g)                   

Recebendo. 

 

2) Na figura abaixo a corrente na resistência R6 é i6 = 1,40 A e as resistências são R1 =                    

R2 = R3 = 2,00 Ω, R4 = 16,0 Ω, R5 = 8,00 Ω e R6 = 4,00 Ω. Qual é a força eletromotriz                        

ideal?  



 

Resposta: 48,3 V 

 
3) Na figura abaixo as fontes ideais tem forças eletromotrizes E1 = 10,0 V e E2= 0,5E1 , e                   

todas as resistências são de 4,00 Ω. Determine a corrente a) na resistência 2; b) na                

resistência 3.  

 

Respostas: a) Zero; b) 1,25 A 

 

4) Na figura abaixo, E1 = 3,0 V, E2 = 1,0 V, R1 = 4,00 Ω, R2 = 2,00 Ω, R3 = 5,00 Ω e as                          

duas fontes são ideais. Determine a potência dissipada a) em R1; b) em R2; c) em R3.                 

Determine a potência d) da fonte 1; e) da fonte 2. 

 

Resposta: a) 0,709 W; b) 0,050 W; c) 0,346 W; d) 1,26 W; e) -0,158 W; 


