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De 1 à 8 escolher na listar anterior, lembrando a Regra é escolher 2 exercícios por tópico (2 de Eletrização de Corpos,
2 de Campo Elétrico, 2 de Força Elétrica e 2 de Potencial Elétrico).
http://blog.samuelcavalcante.com/wp-content/uploads/2012/08/eletrostatica.pdf
9 -) Assinale a alternativa correta. Descreva o que é tensão elétrica.
a - A diferença de potencial elétrico entre três pontos é denominada tensão
simbolizada pelas letras, X, U ou E, cuja unidade de medida é o volt (V).
b - A diferença de potencial elétrico entre dois pontos é denominada tensão
simbolizada pelas letras, V, U ou E, cuja unidade de medida é o volt (V).
c - A diferença de potencial elétrico entre dois pontos é denominada corrente
simbolizada pelas letras, V, U ou E, cuja unidade de medida é o volt (V).
d - A diferença de potencial elétrico entre quatro pontos é denominada tensão
simbolizada pelas letras, V, U ou E, cuja unidade de medida é o volt (V).
e - Nenhuma das Anteriores.

elétrica, podendo ser
elétrica, podendo ser
elétrica, podendo ser
elétrica, podendo ser

10 Como é medida a intensidade da corrente elétrica.

11) Cite 2 exemplos de fontes de Alimentação em Corrente Continua e 2 exemplos em Corrente Alternada.

12) Qual é a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor, sabendo que durante 12s a variação da carga
através da sua seção transversal é linear e igual a 3600µC?

13) Pela seção transversal de um fio condutor passou uma corrente de 2mA durante 45s. Quantos elétrons
atravessaram essa seção nesse intervalo de tempo?

14) Dado o circuito abaixo, represente seus dois diagramas elétricos equivalentes utilizando o símbolo de terra.

15) Considere o circuito abaixo e refaça o seu diagrama elétrico, inserindo dois voltímetros para indicarem os
valores positivos E e V4. Depois refaça o seu diagrama elétrico, inserindo dois amperímetros que para indicarem
os valores de I1 e I3.

16) Relacione as colunas de forma que as escalas do multímetro estejam adequadas para as medidas sugeridas.
Medidas
(I)
Tensão da rede elétrica residencial
(II)
Corrente de um rádio portátil a pilha
(III)
Tensão da bateria de um automóvel
(IV)
Corrente de uma máquina de lavar roupas
(V)
Tensão de uma pilha comum de lanterna
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) 200mADC
) 10 AAC
) 2 VDC
) 700VAC
) 20 VDC

17) Qual o principio do funcionamento da resistência elétrica.

18) O que é condutância.

19) Esboce um circuito representando o uso correto do Voltimetro e do Amperimetro.

20) Qual é a corrente elétrica que passa por uma resistência de 1KΩ submetida a uma tenção de 12V

21) Por uma resistência de 150Ω passa uma corrente elétrica de 60mA. Qual é a queda de tenção que ela provoca
no circuito

22) Por uma resistência passa uma corrente de 150µA, provocando uma queda de tensão de 1,8V. Qual é o valor
dessa resistência?

23) Determine o valor nominal e a tolerância dos seguintes resistores

24) Descreva as cores dos anéis dos seguintes resistores
a) 3,3 KΩ ± 5%
b) 470 Ω ± 10%
c) 86,6 KΩ ± 1%
d) 5,11 Ω ± 2%

25) No projeto de um amplificador, foram calculados os valores dos quatro resistores de polarização do transistor:
RB1 = 5230 Ω; RB2 = 1073 Ω; RC = 328 Ω; RE = 102 Ω. Escolha os resistores comerciais mais próximos, com tolerâncias
de 1%, 5% e 10%, que podem ser utilizados na montagem desse amplificador.
Obs.: O transistor é um dispositivo semicondutor, não sendo objeto de estudo desta disciplina.

26) deseja-se que a fonte de alimentação ao lado forneça uma corrente de 18mA ao resistor de carga RL.
Responda:
a) Quais são o valor comercial e a tolerância desse resistor de carga para que a corrente seja a mais próxima possível
de 18mA?
b) Escolhido o resistor, quais serão as correntes máximas e mínima possível, levando-se em consideração a sua
tolerância?

27) Determinie as cores dos resistores do circuito ao lado, sabendo que R1 é de 5% e R2 é de 1% e os instrumentos
de medidas são ideais, considerando os dados seguintes:
A1 = 1,42 mA
A2 = 33,63 mA
V1 = 12 V
V2 = 12 V
28) Excercicio 5.1 do livro

29) Excercicio 5.2 do livro

30) Excercicio 5.3 do livro

31) Excercicio 5.4 do livro

32) Excercicio 5.5 do livro

