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EXERCÍCIOS 

 

1. Calcule a impedância ZAB do circuito da figura 

dada para = (a)0, (b)500rad/s (c)10
6
 rad/s e (d). 

 

2. Um resistor de 10 e um capacitor de 220F estão ligados em série a uma fonte de  254V/60Hz. 

Calcule (a) I, (b) VR, e (c)VC. 

 

3. Calcule (a) I, (b) VR1, (c)VC1, (d) VR2, (e) VC2, (f) VAB, (g) VAC e (h) VBD, no circuito da figura 

dada, e faça o diagrama de tensões completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se a fonte CA do exercício anterior fosse substituída por um dínamo (gerador de C.C.) de  220V, 

qual seria o valor da corrente I? 

 

5. Deseja-se alimentar uma lâmpada incandescente de 100W / 127V a partir de uma fonte de 220V / 

60Hz. Calcule qual deverá ser a capacitância  do capacitor a ser ligado em série, de modo que a 

lâmpada funcione corretamente. 

 

6. Determine o valor do capacitor que deve ser ligado em série com um resistor de 750Ω para 

limitar a corrente em 200mA quando o circuito for submetido a 240V em 400Hz.  

 

7. Considerando o circuito abaixo, faça os diagramas 

fasoriais e calcule as quedas V1 e V2. Dados: R=8; 

C1=530,5F; C2=265,3F;  V=340V; f=60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

8. Um resistor de 20Ω está em série com um capacitor de 0,1μF. Em que freqüência a tensão e a 

corrente estarão defasadas de 40
0
?  

 

9. Responda as perguntas abaixo: 

a) Um capacitor com ar entre as placas é ligado em série com uma lâmpada incandescente a uma 

fonte de CA. Se for introduzido um dielétrico de constante K alta, o que ocorre com o brilho da 

lâmpada? Justifique. 

b)Uma bobina com núcleo de ar está ligada em série com uma lâmpada incandescente e uma fonte 

CA. O que acontecerá com o brilho da lâmpada se for introduzido um núcleo de ferro na bobina? 

Justifique. 
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10. Uma bobina de R=5 e L=0,5H foi conectada a uma fonte. Calcule o valor da corrente, 

considerando que a fonte é de: 

a)CC e fornece V=10V. 

b)CA e fornece VRMS=10V em 50Hz. 

    Compare as correntes e justifique. 

 

11. Através de uma bobina de resistência 2,3 e indutância 30mH, passa uma corrente de 5A 

quando nos seus terminais é aplicada uma tensão senoidal de 55V. Calcular a freqüência da corrente 

que atravessa a bobina. 

 

12. Uma bobina solicita uma corrente de 0,25A quando é ligada a uma bateria de 12V, e uma 

corrente de 1A quando é ligada a uma fonte de 120V, 60Hz. Determinar a resistência e a indutância 

da mesma. 

 

13. Uma bobina (RL série) alimentada por 110V em 60Hz, solicita uma corrente de  5A que se 

atrasa de 30
0
 em relação a tensão da fonte. Quais são a resistência e a indutância da bobina? 

 

14. Um indutor de 200mH e um resistor em série solicitam 600mA de uma fonte de 120V em 

100Hz.  Determine o valor da impedância, da resistência do resistor e do ângulo de fase.  

 

15. Um circuito série formado por um resistor e um indutor é alimentado por uma fonte CA de 

10Vrms em 1khz. Um amperímetro ligado em série com a fonte acusa uma corrente de 29,94mA e 

um osciloscópio registra uma tensão de pico (Vmáx) de 10,64V sobre o indutor. Determine o valor 

da indutância L e da resistência R. 

  

16. O circuito representado abaixo é o modelo de duas bobinas ligadas em série.  

Dados: R1=10, R2=5, L1=12,5mH, L2=50mH, V=125V, f=50 Hz. 

Pede-se: 

a) I;                b) VR1, VR2, VL1, VL2;              c) Z1, Z2;              d) V1, V2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 


