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Leis de Ohm, Resistores e Potência Elétrica 
 
1. Observe as configurações abaixo: 

 
Aquela que permite acender uma lâmpada de lanterna, usando uma pilha comum e alguns 
pedaços de fio, é a de número: 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 1 ou 4 

 
 
2. Os passarinhos, mesmo pousando sobre fios condutores desencapados de alta tensão, não 
estão sujeitos a choques elétricos que possam causar-lhes algum dano. Qual das alternativas 
indica uma explicação correta para o fato? 

 
a) A diferença de potencial elétrico entre os dois pontos de apoio do pássaro no fio (pontos A 

e B) é quase nula. 
b) A diferença de potencial elétrico entre os dois pontos de apoio do pássaro no fio (pontos A 

e B) é muito elevada. 
c) A resistência elétrica do corpo do pássaro é praticamente nula. 
d) O corpo do passarinho é um bom condutor de corrente elétrica. 
e) A corrente elétrica que circula nos fios de alta tensão é muito baixa. 
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3. Três fios metálicos resistivos R1, R2 e R3  cujas características são fornecidas pelo quadro a 
seguir,  são submetidos a uma mesma tensão elétrica U, e dissipam,  respectivamente, as 
potências P1, P2 e P3.  

  
Entre as potências valem as relações: 

a) P1 = P2 = P3 
b) P1 = 1/2 P2 = P3 
c) P1 = 2P2 = 1/2 P3 
d) P1 = 1/2 P2 = 4P3 
e) P1 = P2 = 2P3 

 
 
4. O filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência de 20 Ω a 20 ºC. Sabendo-se que 
sua secção transversal mede 1,1 × 10-4 mm2 e que a resistividade do tungstênio a 20 ºC é 5,5.10-2 
Ω  mm2.m-1, determine o comprimento do filamento. 

a) 4 m 
b) 4 mm 
c) 0,4 m 
d) 40 mm 
e) 5.10-2 m 

 
 
5. Um fio de diâmetro igual a 2 mm é usado para a construção de um equipamento médico. O 
comportamento da diferença de potencial nas extremidades do fio em função da corrente é 
indicado na figura a seguir. 

 
Qual o valor em ohms da resistência de um outro fio, do mesmo material que o primeiro, de igual 
comprimento e com o diâmetro duas vezes maior? 
 


