
Exercícios Propostos
Divisor de Tensão 

7.1) No divisor de tensão ao lado, determine a tensão V2

no resistor de saída R2.

7.2) Um enfeite de Natal é formado por 50 lâmpadas 
coloridas em série, conforme mostra a figura ao 
lado. Cada lâmpada está especificada para 
l,5Vl6mW. 

Determine o valor do resistor Rs para que o enfeite 
possa ser alimentado pela rede elétrica de 11 OV.

7.3) Um rádio AM/FM portátil funciona, em condições 
normais de operação, com as seguintes 
especificações: 3Vl450m W.

Qual deve ser o valor do resistor R2 para que esse 
rádio opere a partir de uma fonte de 12V, conforme 
a montagem ao lado? 

Obs.: O divisor de tensão é formado por R1 e R2 li Rrádio.

7.4) Determine R1 e R2 para que as cargas C1 e C2 
possam ser alimentadas pela mesma bateria, 
conforme a posição das chaves S1 e S2, acopladas 
mecanicamente. 

Dados: E= 9V

RJ = lk2 !l 

CJ=6V l20mA 

C2 =4,5 V l50mA 

7.S) Considerando o divisor de corrente ao lado,
determine /1 e 12 a partir da sua equação geral. 

7.6) Considerando o divisor de corrente ao lado, 
determine /J, 12, l3 e 14 a partir da sua equação 
geral. 
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Ponte de Wheatstone 

7.7) Na ponte de Wheatstone ao lado, qual é o valor de 
Rx, sabendo que no seu equilíbrio RD = 18kQ?

lOV 

7.8) Projetar um termômetro eletrônico para medir temperaturas na faixa de - 40ºC e + 40ºC. Para isso, dispõe-se de 
um sensor de temperatura R1 e de um milivoltímetro de zero central, conforme mostram as figuras abaixo. 

Curva Característica do Sensor 

R,[kn] 

T(ºC) 

Sensor de Temperatura 

R,= f(T) 

a) Adote valores para R2, RJ e R4 para que o milivoltímetro marque tensão nula à temperatura de Q°C.

b) Calcule a tensão VAB, em [mV], medida pelo milivoltímetro, para cada temperatura de - 40ºC a + 40ºC,

com intervalo de JOºC.

e) Faça a conversão da escala do milivoltímetro de
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d) Qual é a característica da escala de temperatura resultante da conversão realizada no item c?

e) O que aconteceria se Rr tivesse sido colocada no lugar de RJ?
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