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2ª Série - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - FÍSICA II 
 

Prof. ÉLISSON 

 
1.Foi feito um estudo com uma associação de resistores (de acordo com a figura ao lado), a qual foi conectada a uma fonte de tensão 

com força eletromotriz de 7,5 V  e resistência interna "r ".  Os valores dos resistores da associação estão indicados na figura a 

seguir. 
 

 
 
Todos os fios condutores são ideais e os resistores são ôhmicos. Verificou-se uma intensidade de corrente elétrica no resistor 

2R de0,5 A.  Assim, determine: 

 
a) O resistor equivalente da associação.  
b) A tensão elétrica nos extremos da associação de resistores.  
c) A resistência interna do gerador. 
 

2.O experimento mostrado na figura foi montado para elevar a temperatura de certo líquido no menor tempo possível, despendendo 
uma quantidade de calor Q. Na figura, G é um gerador de força eletromotriz ,ε  com resistência elétrica interna r, e R é a 
resistência externa submersa no líquido.  
 

 
 
Desconsiderando trocas de calor entre o líquido e o meio externo, 
a) Determine o valor de R e da corrente i em função de ε  e da potência elétrica P fornecida pelo gerador nas condições impostas. 
b) Represente graficamente a equação característica do gerador, ou seja, a diferença de potencial U em função da intensidade da 
corrente elétrica i. 
c) Determine o intervalo de tempo transcorrido durante o aquecimento em função de Q, i e .ε  
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Use quando necessário: 
- Aceleração da gravidade 2g 10m / s ; Densidade da água 3 31,0g / cm 1000kg / m    

- Velocidade da luz no vácuo 8c 3,0 10 m / s   



 

www.procampus.com.br 
 

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS - “A PAZ ESTÁ NA BOA EDUCAÇÃO.” 
  

 2/5 

- Constante de Planck 34 15h 6,63 10 J s 4,14 10 eV s; 
       

- Constante 3,14   
 
 

3.Uma bateria de automóvel tem uma força eletromotriz 12V  e resistência interna r desconhecida. Essa bateria é necessária para 
garantir o funcionamento de vários componentes elétricos embarcados no automóvel. Na figura a seguir, é mostrado o gráfico da 
potência útil P em função da corrente i para essa bateria, quando ligada a um circuito elétrico externo. 
 

 
 
a) Determine a corrente de curto-circuito da bateria e a corrente na condição de potência útil máxima. Justifique sua resposta. 
b) Calcule a resistência interna r da bateria. 
c) Calcule a resistência R do circuito externo nas condições de potência máxima. 
d) Sabendo que a eficiência de uma bateria é a razão entre a diferença de potencial V fornecida pela bateria ao circuito e a sua 
força eletromotriz  , calcule a eficiência da bateria nas condições de potência máxima. 
e) Faça um gráfico que representa a curva característica da bateria. Justifique sua resposta. 
 

4.Uma bateria elétrica real equivale a uma fonte ideal com força eletromotriz ε  em série com uma resistência R, como mostra a figura 
a seguir. Quando os terminais A e B são ligados em curto circuito a corrente é de 10 A. Quando se coloca entre os pontos A e B 
uma resistência de 1,8  a corrente é de 5 A. Qual o valor de ,ε  em volts? 

 

 
 

5.Um dado gerador elétrico real fornece uma tensão V entre seus terminais quando percorrido por uma corrente i.  O gráfico 
apresenta a curva V i para esse gerador.  
 

 
 
a) Determine a resistência interna r desse gerador. 
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b) Um resistor de resistência 0R 6 Ω  é ligado aos terminais desse gerador, formando um circuito fechado em que gerador e 

resistor estão ligados em série. Determine o rendimento do gerador quando funcionando nessa configuração. 
 

 
6.Em uma aula de laboratório, os alunos determinaram a força eletromotriz å e a resistência interna r de uma bateria. Para realizar a 

tarefa, montaram o circuito representado na figura abaixo e, utilizando o voltímetro, mediram a diferença de potencial V para 
diferentes valores da resistência R do reostato. A partir dos resultados obtidos, calcularam a corrente I no reostato e construíram a 
tabela apresentada logo abaixo. 
 

 
 
a) Complete a tabela abaixo com os valores da corrente I. 
 

V(V) R( ) I(A) 
1,14 7,55 0,15 
1,10 4,40  

1,05 2,62 0,40 
0,96 1,60  

0,85 0,94 0,90 
 
b) Utilizando os eixos abaixo, faça o gráfico de V em função de I. 
 

 
c) Determine a força eletromotriz ε  e a resistência interna r da bateria. 
 
Note e adote: Um reostato é um resistor de resistência variável; Ignore efeitos resistivos dos fios de ligação do circuito. 
 

7.Um estudante deseja medir a resistência interna de um gerador, cuja f.e.m. pode ser ajustada para diferentes valores. Para tanto, 
ele constrói um circuito com o próprio gerador - um amperímetro A e um resistor de resistência R = 18Ω  - e obtém o gráfico a 
seguir, relacionando a f.e.m. do gerador a corrente medida pelo amperímetro. 
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Com base no gráfico: 
a) Calcule a resistência interna do gerador. 
b) Para uma f.e.m. igual a 12 V, calcule a potência dissipada pela resistência interna do gerador. 
 

8.É dado o circuito a seguir, em que å é uma bateria de f.e.m. desconhecida e resistência interna r também desconhecida e R é uma 
resistência variável. Verifica-se que, para R = 0 a corrente no circuito é i0 = 4,0 A e para R = 13,5 Ù, a corrente é i = 0,40 A. 
Calcule a f.e.m. å da bateria e a sua resistência interna r. 

 
 

9.Um circuito, utilizando um conjunto gerador de células fotovoltaicas e um resistor, é montado conforme mostra a Figura A. O gráfico 
da Figura B indica as curvas de Diferença De Potencial (DDP) em função da corrente elétrica do conjunto gerador de células 
fotovoltaicas e do resistor indicados na Figura A. 
 

 
 
Qual a potência que o conjunto gerador de células fotovoltaicas fornece ao resistor nas condições do circuito da Figura A? 
a)1,60 W.  
b)0,21W.  

c)0,30 W.  

d)1,40 W.  

 
10.Quando um gerador de força eletromotriz 12 V  é ligado a umresistor R  de resistência 5,8 ,Ω uma corrente elétrica i  de 

intensidade2,0 A  circula pelo circuito. 

 

 



 

www.procampus.com.br 
 

GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS - “A PAZ ESTÁ NA BOA EDUCAÇÃO” 
 

 

 5/5 
 

 
A resistência interna desse gerador é igual a 
a)0,40 .Ω  

b)0,20 .Ω  
c)0,10 .Ω  

d)0,30 .Ω  

e)0,50 .Ω  

 
 


