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CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

3. Fontes e Divisores de Tensão e Corrente 

Passando só pra avisar que existem elementos ativos e passivos em um circuito: Os passivos são resistores, 
capacitores e indutores. Já os ativos são responsáveis por gerar energia para o circuito, como geradores, baterias 
etc.  

Show de bola, entre os elementos ativos existem também as fontes de corrente e as fontes de tensão, mas qual a 
diferença entre elas? 

Vamos lá, vou explicar para vossa excelência. 

Fontes de Tensão e de Corrente e Instrumentos de Medição 

Fontes de Tensão 

Existem dois tipos de fontes, as dependentes e as independentes. 

As fontes independentes liberam a corrente necessária para manter a tensão constante no circuito. Seus 
símbolos são: 

 

Nós já vemos muito essas fontes aplicadas em circuitos, como: 

 

No caso das fontes de tensão dependentes, o valor da tensão da fonte depende de outra variável do circuito, 
como uma corrente ou uma tensão em um elemento. Como por exemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=onyjbQhrcP4&feature=emb_logo
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Percebemos que a fonte de tensão V=10*i depende da corrente i: 

 

Se a corrente i fosse igual a 10A, a fonte teria o valor: V=10*i=10*10=100V. Apesar do cálculo ser feito 
baseado no valor da corrente, como estamos trabalhando com uma fonte de tensão, seu valor final será em 
volts. 

Mas como saber que se trata de uma fonte de tensão dependente? Fácil, olha o símbolo dela aqui: 

 

Passou a ser um losango com os terminais positivo e negativo dentro dele. 

Fontes de corrente 

Também existem dois tipos de fontes de corrente, as dependentes e as independentes 

As fontes independentes para corrente liberam a tensão necessária no circuito para conseguir manter a 
corrente constante. Olha o símbolo dela bem aqui: 
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Como fica um circuito com uma fonte de corrente? Simples, ela vai fazer com que circule aquela corrente por 
aquele ramo: 

 

No caso das fontes de corrente dependentes, o valor da corrente da fonte depende de outra variável do 
circuito, como uma corrente ou uma tensão em um elemento. Como por exemplo: 

 

Podemos perceber que a fonte de corrente depende do valor da corrente I: 

 

Como nesse circuito sabemos que a corrente I=5, podemos calcular a corrente da fonte p4, a corrente que ela 
fornece ao circuito é: Ip4=0,2*5=1 A. Como se trata de uma fonte de corrente, o valor final é medido em 
amperes. 
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Você pode perceber que o símbolo da fonte de corrente dependente é diferente que o símbolo da fonte 
independente: 

 

 

Instrumentos de Medição 

A gente vê esses resultados, como 5A, 30V, 2Ω e tal. Mas como será que esses valores são medidos na vida 
real? 

Chegue cá que eu te digo! 

Voltímetro 

O voltímetro é um instrumento utilizado para medir a tensão entre dois pontos de um circuito. Para que a 
resistência do voltímetro não influencie no circuito, fazendo com que mude a corrente e com isso a tensão nos 
pontos medidos, a resistência interna de um voltímetro é considerada infinita. 

 

Portanto para medir uma queda de tensão, em uma resistência de um circuito, é preciso conectar um voltímetro 
em paralelo à resistência. 

Amperímetro 

O amperímetro é o instrumento responsável por medir corrente de um circuito. Ao contrário do voltímetro, a 
resistência do amperímetro é nula. Portanto, o amperímetro é conectado em série com o restante do circuito 
que está medindo a corrente. 
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Ohmímetro 

O ohmímetro é o instrumento que, como o próprio nome diz, mede qual o valor da resistência em Ohms (Ω). 
Ele é adicionado em paralelo com a resistência, igual ao voltímetro, porém para medir o valor dela, é necessário 
que retire do circuito, pois se não irá medir a resistência do circuito inteiro. 

 

 

Multímetro 

Agora que já vimos os principais instrumentos de medição, vou mostrar para vocês um que contém todos eles 
em um só equipamento, o multímetro. 

O multímetro tem internamente um circuito com voltímetro, amperímetro, ohmímetro, e mais umas funções 
adicionais que depende do multímetro que você tem. 

 

Partiu exercitar e tirar uma nota tão grande quanto a resistência de um multímetro. 

E aí, este texto te ajudou? 

2. FONTES E DIVISORES DE TENSÃO E CORRENTE  

• Resuminho  

Fontes de Tensão e de Corrente e Instrumentos de Medição  

https://www.respondeai.com.br/workspace/extras/111/321/resuminho/808
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EXERCÍCIOS PROPOSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1)  

  
 

R1 

 

 

https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5033
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5035
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5037
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5034
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5039
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5036
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5038
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/5040
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/8904
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1217/exercicio/8905
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2) 

 
R2 
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3) 

 
R3 

 

 

; ;  
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4) 

 
 
 
 

R4 

 

 
RESOLUÇÃO 

5) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=is0ZfK_3Yyg&feature=emb_logo
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R5 
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6)  

 
 

R6 

 
7) 

 

 
R7 RESOLUÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=mZlL_SLj4A4&feature=emb_logo
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8) 

 

 
R8 
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9) 
 

 
R9 

 
10) 
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R10 
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