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               50                             0,1H                    100µF 

100V / 60Hz 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Num circuito RLC série, a tensão eficaz no resistor, indutor e capacitor valem, respectivamente, 

30V, 90V e 50V. Determine o valor da tensão eficaz da fonte CA que alimenta o circuito. 

 

2 Num circuito RLC série, a corrente está adiantada de 60 em relação a tensão. Considerando uma 

impedância de 200 e que XC=2.XL, calcule a resistência e as reatâncias. 

 

3. Calcule a impedância ZAB de um circuito RLC série, onde R=1, L=1H e C=1F, à freqüência (a) 

0, (b) 1mHz, (c) 1Hz, (d) 1kHz, (e) 1MHz e (f) 0,159Hz. 

 

4. Para o 

circuito da 

figura dada, 

calcule I, VAB,  

VBC, VCD, VAC 

e  VBD . 

 

 

 

 

 

 

5. Qual a freqüência de ressonância de um circuito RLC série, se R=1m, L=1mH e C=1mF? 

 

6. O capacitor variável usado na sintonia de um receptor tem uma capacitância máxima de 365 pF e 

uma capacitância mínima do 30pF. (a) Que indutância é necessária para que a freqüência mais baixa 

a ser sintonizada seja de 540kHz? (b) Qual a freqüência mais alta que pode ser sintonizada com este 

circuito? 

 

7. É necessário que passe uma corrente de 100mA pela bobina de um relé para que ele atue. Para 

fazê-lo funcionar com uma fonte de CC são necessários 24V e para que ele funcione corretamente 

em CA - 60Hz é necessário uma tensão VRMS=160V. Determine o valor do capacitor que deve ser 

ligado em série com o relé para que ele funcione  numa rede CA de VRMS=120V em 60Hz. 

 

8. Em que freqüência a reatância indutiva de um indutor de 57μH será igual à reatância capacitiva 

de um capacitor se 57μF?  

 

9. Uma impedância que recebe uma tensão v = 170 sen (2513.t + 30
0
) V  é percorrido por uma 

corrente i = 42 sen (2513.t + 50
0
) A . Achar o circuito em série de dois elementos que a carga 

poderia ser e identifique os valores característicos destes componentes.  

 

10. Um circuito RLC série tem os seguintes componentes: R=200Ω, L=150mH, C=2μF. Este 

circuito é alimentado por uma fonte CA senoidal que opera a 400Hz com VMÁX=210 V. Calcular a 

reatância indutiva, a reatância capacitiva, a impedância, a corrente eficaz e o ângulo de fase.  

 

11. Num circuito RLC série, as tensões no resistor, no capacitor e no indutor valem, 

respectivamente, 6V, 20V e 12V. Considerando que a corrente consumida vale 10mA, determine o 

valor da tensão da fonte, da impedância do circuito e do ângulo de defasagem entre a corrente e a 

tensão da fonte.  
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  1,2H                3,6kΩ                  C              

R1=10Ω        L=20mH             R2=15Ω       C=220μF 

V2 V1 

220V/60hz 

 

12. Uma fonte de v = 140 sen (4000.t - 10
0
) V 

está alimentando o circuito dado. Sabendo-se 

que a corrente que circula no circuito está 

adiantada de 21,9
o
 em relação a tensão da 

fonte, determine a equação da corrente e da 

tensão sobre cada um dos componentes e 

calcule também a capacitância do capacitor. 

 

13. No circuito dado, calcule: 

a)XL, XC, Z1 e Z2;  

b)Z, I e cos φ;  

c)VR1, VR2, VL, VC, 

V1 e V2;  

d)cos φ1 e cos φ2  

 

 

 

 

 

 


