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Exercícios de fixação 

Tema: Instalações elétricas (tomadas, chuveiros, lâmpadas, disjuntores e fusíveis) 

 

NÍVEL INICIAL 

 

1) Na figura a seguir, vemos três resistores associados. 

 
Determine o valor da resistência equivalente dessa 

associação? 

a) 3 ohm; 

b) 4 ohm; 

c) 5 ohm; 

d) 6 ohm; 

e) 7 ohm. 

 

2) Na figura a seguir, vemos resistores conectados a 

uma bateria de tensão “V”. 

 
Determine a resistência equivalente da associação? 

a) 1 Ω 

b) 2 Ω 

c) 3 Ω 

d) 4 Ω 

e) 5 Ω 

 

3) No circuito a seguir, determine a resistência 

equivalente da associação: 

 
a) 35 Ω 

b) 40 Ω 

c) 45 Ω 

d) 50 Ω 

e) 55 Ω 

 

4) A seguir, vemos um circuito com 4 lâmpadas e uma 

pilha de 3 V de tensão. 

 
Quando a chave estiver fechada, podemos afirmar que: 

a) As lâmpadas não acederam 

b) As lâmpadas do circuito estão ligadas todas em 

paralelo 

c) A corrente elétrica que passa pela lâmpada “A” é o 

dobro da que passa pela lâmpada “D” 

d) A resistência equivalente do circuito é 5 ohm e a 

corrente elétrica do circuito vale 0,6 A 

e) A resistência elétrica do circuito é 6 ohm e a 

corrente elétrica do circuito vale 4 A 

 

5) A seguir, vemos um circuito elétrico formado por 

quatro lâmpadas: 

 
Supondo a resistência de cada lâmpada idêntica e igual 

a 50 Ω, e que a tensão da bateria que alimenta o 

circuito igual a 120 V, determine a corrente elétrica 

que passa pelo circuito. 

a) 0,96 A 

b) 1,15 A; 

c) 1,64 A; 

d) 2,3 A 

e) 3 A 

 

6) (ENEM) Um estudante precisando instalar um 

computador, um monitor e uma lâmpada em seu 

quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 

duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. 

Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. 

“O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada 

devem estar submetidas à tensão nominal da rede 

elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada 

http://www.profgiovanelli.com/


FÍSICA Prof. Tiago Giovanelli 

 

www.profgiovanelli.com                                                                         2 

 

por um interruptor sem afetar outros dispositivos” – 

pensou. 

 
Qual dos circuitos esboçados atende as exigências? 

 

 

 

7) (PUC–RJ) Considere duas situações. Na situação 

A, uma lâmpada é conectada a uma bateria, e, na 

situação B, duas lâmpadas iguais são conectadas em 

série à mesma bateria. Comparando-se as duas 

situações, na situação B, a bateria provê: 

 
a) a mesma luminosidade. 

b) maior corrente. 

c) menor corrente. 

d) maior luminosidade. 

e) menor voltagem. 
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RESPOSTAS NÍVEL INICIAL: 

1) B 

2) B 

3) A 

4) D 

5) A 

6) E 

7) C 
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NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 

1) (ENEM) Um eletricista projeta um circuito com três 

lâmpadas incandescentes idênticas, conectadas 

conforme a figura: 

 
Deseja-se que uma delas fique sempre acesa, por isso é 

ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais 

se mantem uma tensão constante. As outras duas 

lâmpadas são conectadas em um fio separado, que 

contém uma chave. Com a chave aberta (desligada), a 

bateria fornece uma potência X. Assumindo que as 

lâmpadas obedeçam a lei de Ohm, com a chave 

fechada, a potência fornecida pela bateria, em função 

de X é: 

a) 2X/3 

b) X 

c) 3X/2 

d) 2X 

e) 3X 

 

2) (ENEM) A rede elétrica de uma residência tem 

tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma 

lâmpada incandescente com potência nominal de 100 

W e tensão nominal de 220 V. Se essa lâmpada for 

ligada na rede de 110 V, o que acontecerá? 

a) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a 

tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o 

dobro da normal, pois a corrente elétrica é o produto 

da tensão pela corrente. 

b) A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para 

trabalhar apenas em 220 V, e não funciona com tensão 

abaixo dessa. 

c) A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 

50 W, pois como a tensão é a metade da esperada, a 

potência também será reduzida à metade. 

d) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a 

metade da tensão nominal, a corrente elétrica também 

será menor e a potência dissipada será menos da 

metade da nominal. 

e) A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor 

que a esperada, a corrente será maior, ultrapassando a 

corrente para qual o filamento foi projetado. 

 

3) (FUVEST-SP) Dispõe-se de várias lâmpadas 

incandescentes de diferentes potências, projetadas para 

serem utilizadas em 110 V de tensão. Elas foram 

acopladas, como nas figuras I, II e III abaixo, e ligadas 

em 220 V. 

 
Em quais desses circuitos, as lâmpadas funcionarão 

como se estivessem individualmente ligadas a uma 

fonte de tensão de 110 V? 

a) Somente em I 

b) Somente em II 

c) Somente em III 

d) Em I e em III 

e) Em II e em III 

 

4) (UERJ) Uma rede elétrica fornece tensão eficaz de 

100 V a uma sala com três lâmpadas, L1, L2 e L3. 

Considere as informações da tabela a seguir: 

 
As três lâmpadas, associadas em paralelo, permanecem 

acesas durante dez horas, sendo E1, E2 e E3 as energias 

consumidas, respectivamente, por L1, L2 e L3. 

A relação entre essas energias pode ser expressa como: 

a) E1 > E2 > E3 

b) E1 = E2 > E3 

c) E2 > E1 > E3 

d) E2 > E3 = E1 
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5) (UFMG) Um professor pediu a seus alunos que 

ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de 

fio de cobre. Nestas figuras, estão representadas as 

montagens feitas por quatro estudantes: 

 
Considerando-se essas quatro ligações, é CORRETO 

afirmar que a lâmpada vai acender apenas: 

a) na montagem de Mateus.  

b) na montagem de Pedro.  

c) nas montagens de João e Pedro.  

d) nas montagens de Carlos, João e Pedro. 

 

 

6) (ENEM) Um curioso estudante, empolgado com a 

aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve 

desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da 

pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as 

extremidades descascadas, faz as seguintes ligações 

com a intenção de acender a lâmpada: 

 
Tendo por base os esquemas mostrados, em quais 

casos a lâmpada acendeu?  

a) (1), (3), (6)  

b) (3), (4), (5)  

c) (1), (3), (5)  

d) (1), (3), (7)  

e) (1), (2), (5) 

 

 

 

7) (ENEM) Considere a seguinte situação hipotética: 

ao preparar o palco para a apresentação de uma peça 

de teatro, o iluminador deveria colocar três atores sob 

luzes que tinham igual brilho, e os demais, sob luzes 

de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos 

técnicos, que instalassem no palco oito lâmpadas 

incandescentes com a mesma especificação (L1 a L8), 

interligadas em um circuito com uma bateria, 

conforme mostra a figura. 

 
Nessa situação, quais são as três lâmpadas que 

acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual 

valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se 

posicionar os três atores?  

a) L1, L2 e L3  

b) L2, L3 e L4  

c) L2, L5 e L7  

d) L4, L5 e L6  

e) L4, L7 e L8 

 

 

 

8) (FUVEST–SP) Quatro lâmpadas idênticas L, de 

110 V, devem ser ligadas a uma fonte de 220 V a fim 

de produzir, sem queimar, a maior claridade possível. 

Qual a ligação MAIS adequada? 

 
 

9) (ENEM) A eficiência das lâmpadas pode ser 

comparada utilizando a razão, considerada linear, entre 

a quantidade de luz produzida e o consumo. A 

quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja 

unidade é o lúmen (lm). O consumo está relacionado à 

potência elétrica da lâmpada que é medida em watt 

(W). Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 

W emite cerca de 600 lm, enquanto uma lâmpada 

fluorescente de 40 W emite cerca de 3 000 lm. 
Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 

(adaptado). 
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A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é: 

a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, 

que produz menor quantidade de luz 

b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, 

que produz menor quantidade de luz. 

c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, 

que produz a mesma quantidade de luz. 

d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, 

pois consome maior quantidade de energia. 

e) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que 

consome a mesma quantidade de energia.  

 

 

10) (ENEM) Para ligar ou desligar uma mesma 

lâmpada a partir de dois interruptores, conectam-se os 

interruptores para que a mudança de posição de um 

deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando 

qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida como 

interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de 

duas posições constituída por um polo e dois terminais, 

conforme mostrado nas figuras de um mesmo 

interruptor. Na Posição I a chave conecta o polo ao 

terminal superior, e na Posição II a chave o conecta ao 

terminal inferior. 

 
O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento 

no texto é: 

 
 

 

11) (ENEM) Todo carro possui uma caixa de fusíveis, 

que são utilizados para proteção dos circuitos elétricos. 

Os fusíveis são constituídos de um material de baixo 

ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se 

fundem quando percorridos por uma corrente elétrica 

igual ou maior do que aquela que são capazes de 

suportar. O quadro a seguir mostra uma série de 

fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. 

 
Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W 

de potência que opera com 36 V. Os dois faróis são 

ligados separadamente, com um fusível para cada um, 

mas, após um mau funcionamento, o motorista passou 

a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. 

Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga 

dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para 

proteção desse novo circuito é o: 

a) azul.  b) preto. c) laranja. 

d) amarelo. e) vermelho. 

 

 

12) (ENEM) Observe a tabela seguinte. Ela traz 

especificações técnicas constantes do manual de 

instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira 

elétrica.  

 
Considerando que o modelo de maior potência da 

tensão 220 V da torneira suprema foi inadvertidamente 

conectada a uma rede de 127 V, e que o aparelho está 

configurado para trabalhar em sua máxima potência. 

Qual o valor aproximado da potência ao ligar a 

torneira? 

a) 1830 W b) 2800 W c) 3200 W 

d) 4030 W e) 5500 W 

 

 

13) (ENEM) Uma pessoa quer instalar uma 

iluminação decorativa para as festas de fim de ano, 

para isso ela adquire um conjunto de 44 lâmpadas 

ligadas em série. Na sua residência, a tensão da rede é 

de 220 V e a tomada utilizada pode fornecer o máximo 

de 4 A de intensidade da corrente. Quais as 

especificações das lâmpadas que devem ser utilizadas 

para obter o máximo de potência na iluminação? 

a) 5 V e 4 W  b) 5 V e 20 W 

c) 55 V e 4 W  d) 220 V e 20 W 

e) 220 V e 880 W 
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14) (UFRN) No mundo atual, é muito difícil viver sem 

a eletricidade e seus benefícios. No entanto, o seu uso 

adequado envolve o domínio técnico associado a 

conceitos e princípios físicos. Neste sentido, considere 

um ramo de um circuito residencial montado por 

estudantes em uma aula prática de eletricidade, 

composto pelos seguintes elementos: um disjuntor (D), 

uma lâmpada (L), um interruptor (I), o fio neutro e o 

fio fase. O circuito que está corretamente montado é o 

representado pela opção: 

a)  

 
 

b)  

 
 

c)  

 
 

d)  

 
 

 

15) (ENEM) Fusíveis são dispositivos de proteção de 

um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente 

elétrica. Os modelos mais simples constituem de um 

filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se 

funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, 

evitando que as demais partes do circuito sejam 

danificadas. A figura mostra um diagrama de um 

circuito em que o fusível F protege um resistor R de 

12 Ω, uma lâmpada L de 6 W e um autofalante que 

conduz 1 A. 

 
Sabendo que o fusível foi projetado para trabalhar com 

uma corrente até 20% maior que a corrente nominal 

que atravessa esse circuito, qual é o valor, em ampères, 

da corrente máxima que o fusível F permite passar? 

a) 1,0 

b) 1,5 

c) 2,0 

d) 2,5 

e) 3,0 

 

 

16) (ENEM) Três lâmpadas idênticas foram ligadas no 

circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência 

interna desprezível, e os fios possuem resistência nula. 

Um técnico fez uma análise do circuito para prever a 

corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D e E; e rotulou 

essas Correntes de IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. 

 
O técnico concluiu que as correntes que apresentam o 

mesmo valor são 

a) IA = IE e IC = ID. 

b) IA = IB = IE e IC = ID. 

c) IA = IB, apenas. 

d) IA = IB = IE, apenas. 

e) IC = IB, apenas. 
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17) (ENEM) Um eletricista deve instalar um chuveiro 

que tem as especificações 220 V — 4 400 W a 6 800 

W. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma 

rede própria, com fios de diâmetro adequado e um 

disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica 

previstas, com uma margem de tolerância próxima de 

10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança 

utilizados para proteger as instalações elétricas de 

curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem 

desarmar sempre que houver passagem de corrente 

elétrica superior à permitida no dispositivo. 

Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o 

valor da corrente máxima do disjuntor deve ser 

a) 20 A. 

b) 25 A. 

c) 30 A. 

d) 35 A. 

e) 40 A. 

 

 

18) (ENEM) Uma casa tem um cabo elétrico mal 

dimensionado, de resistência igual a 10 Ω, que a 

conecta à rede elétrica de 120 V. Nessa casa, cinco 

lâmpadas, de resistência igual a 200 Ω, estão 

conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de 

resistência igual a 50 Ω, conforme ilustrado no 

esquema. A televisão funciona apenas com tensão 

entre 90 V e 130 V. 

 
O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas 

sem que a televisão pare de funcionar é: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL INTERMEDIÁRIO: 

1) C 

2) D 

3) D 

4) C 

5) C 

6) D 

7) B 

8) C 

9) C 

10) E 

11) C 

12) A 

13) B 

14) B 

15) E 

16) A 

17) D 

18) B 
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Nível avançado 

 

1) (UNICAMP–SP) Algumas residências recebem três 

fios da rede de energia elétrica, sendo dois fios 

correspondentes às fases e o terceiro ao neutro. Os 

equipamentos existentes nas residências são projetados 

para serem ligados entre uma fase e o neutro (por 

exemplo, uma lâmpada) ou entre duas fases (por 

exemplo, um chuveiro). Considere o circuito abaixo, 

que representa, de forma muito simplificada, uma 

instalação elétrica residencial. 

 
As fases são representadas por fontes de tensão em 

corrente contínua e os equipamentos, representados 

por resistências. Apesar de simplificado, o circuito 

pode dar uma ideia das consequências de uma eventual 

ruptura do fio neutro. Considere que todos os 

equipamentos estejam ligados ao mesmo tempo. 

a) Calcule a corrente que circula pelo chuveiro. 

 

b) Qual é o consumo de energia elétrica da residência 

em kWh durante quinze minutos? 

 

c) Considerando que os equipamentos se queimam 

quando operam com uma potência 10% acima da 

nominal (indicada na figura), determine quais serão os 

equipamentos queimados caso o fio neutro se rompa 

no ponto A. 

 

 

2) (FGV–SP) O circuito elétrico representado foi 

construído a partir de resistores de mesma resistência 

elétrica R. 

 
Supondo o gerador E ideal, a corrente elétrica total, i, 

fornecida ao circuito, é: 

a) i = 0 

b) i = (4E)/R 

c) i = 4RE 

d) i = E/(8R) 

e) i = (2R)/E 

 

 

3) (UFG–GO) No circuito representado na figura a 

seguir, a força eletromotriz é de 6V e todos os 

resistores são de 1,0 Ω 

 
As correntes i1 e i2‚ são, respectivamente, 

a) 0,75 A e 1,5 A b) 1,5 A e 3,0 A 

c) 3,0 A e 1,5 A  d) 3,0 A e 6,0 A 

e) 6,0 A e 3,0 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL AVANÇADO: 

1) a) 20 A; b) 1,25kWh; c) ventilador queima e TV não 

queima 

2) B 

3) B 
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