


Corrente Elétrica em Circuitos:

-+

    A diferença de potencial estabelecida 
entre os pólos positivos e negativos no fio, 
gera um campo elétrico e 
consequentemente o ordenamento de 
cargas negativas no seu interior.

    Ao fechar a chave que liga o fio condutor a um gerador, uma diferença de 
potencial será mantida entre dois pontos do fio, o que irá propiciar o movimento 
ordenado dos portadores de carga.

i

O sentido da corrente 
elétrica, será contrário ao 
sentido do mov. das cargas 
negativas, ou seja, será o 
mesmo sentido do vetor 
campo elétrico.

Intensidade da Corrente Elétrica:

A quantidade de carga é ΔQ = ne, 
onde n é o número de elétrons e e 
é a carga elementar do elétron. Δt 
é o intervalo de tempo.
A corrente é a quantidade de carga 
elétrica que passa pela seção 
transversal de um fio condutor por 
unidade de tempo.



Elementos de um circuito elétrico: 

Um circuito elétrico é um conjunto de componentes através dos quais é estabelecida uma corrente elétrica.

Lâmpada
Fonte/Gerador

Resistores

  Chamamos componentes, 
como lâmpadas e resistores, de 
componentes resistivos, aos 
quais associa-se uma 
resistência elétrica.

Resistores

    Um resistor é um dispositivo 
que controla a corrente elétrica, 
por aumento da resistência à 
passagem dos portadores de 
carga. 

     Quando uma corrente 
elétrica percorre um circuito 
com um resistor, parte de sua 
energia é convertida em 
energia térmica. A este 
fenômeno damos o nome de 
Efeito Joule. Em aparelhos 
como chuveiros, secadores, 
aquecedores, onde a 
intenção é dissipar energia 
térmica (“aquecer”), os 
resistores têm a função de 
intensificar o Efeito Joule.

Simbologia:



Resistividade e Lei de Ohm: 

     As dimensões de um resistor e a natureza do material que 
o constitui podem influenciar na medida da resistência.

Uma relação matemática para a resistência, que leva em 
conta estas propriedades físicas, é dada por:

onde:
L é o comprimento do fio;
A é a área de seção transversal;
⍴ é a resistividade elétrica do material.

     A resistividade elétrica de um material é a medida da 
oposição ao fluxo de corrente elétrica.  Esta propriedade é 
inversa a condutividade elétrica 𝛔, onde 𝛔=1/ ⍴.
Bons condutores elétricos, possuem baixa resistividade e 
alta condutividade. 

Em um condutor, com 
temperatura constante, a 
razão entre a diferença de 
potencial U e a corrente 
elétrica  i correspondente, 
representa a resistência 
elétrica. 

Em alguns materiais 
a razão entre U e i 
resulta em uma 
CONSTANTE R. 
Neste, caso a 
relação R=U/i, é 
conhecida como lei 
de Ohm e o material 
como material 
ôhmico.

Resistência constante

Curva característica de um 
resistor ôhmico: 



Curto-circuito: 
      Um curto-circuito ocorre quando em um circuito elétrico, 
a corrente elétrica percorre um fio condutor (cuja resistência 
é praticamente desprezível) sem passar por nenhum outro 
componente resistivo.

     Sendo a resistência muito baixa, os valores de corrente 
elétrica passam a ser muito altos, o que caracteriza a corrente 
de curto-circuito.

Exemplo:

Um condutor de cobre possui 4,0 m de comprimento e 8 mm2 
de área de seção transversal. Sendo a resistividade do cobre 
⍴=1,70x10-8 Ω m, determine: (a) resistência do condutor; (b) a 
diferença de potencial nos terminais do fio condutor, quando é 
percorrido pela corrente elétrica i= 20A.

Dados: L= 4,0 m; A = 8 mm² = 8 x 10-6 m2

a)

b)

A unidade de medida da resistência elétrica é o Ω (ohm). 
O instrumento de medição adequado  é o Ohmímetro.



      A resistência elétrica de um fio é determinada pela suas 
dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A 
condutividade (𝛔) caracteriza a estrutura do material, de tal 
forma que a resistência de um fio pode ser determinada 
conhecendo-se L, o comprimento do fio e A, a área de seção 
reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva 
condutividade em temperatura ambiente. 

Questão do ENEM - 2010: 

Material Condutividade 
(S.m/mm²) 

Alumínio 34,2

Cobre 61,7

Ferro 10,2

Prata 62,5

Tungstênio 18,8

Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio 
que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de:

A. Tungstênio

B. Alumínio

C. Ferro

D. Cobre

E. Prata
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Associação de Resistores:

      Quando diversos aparelhos estão ligados em 
um mesmo circuito, temos a associação de 
componente resistivos, ou de resistores. Um bom 
exemplo de associação de materiais resistivos são 
as luzes de natal.

    Em geral, as associações são separadas em 
três categorias: em série, paralelo ou mista (série 
e paralelo no mesmo circuito).

    Chamamos de resistor equivalente, Req,  um resistor 
hipotético, que pode substituir todos os resistores do circuito, 
pois corresponde a  mesma diferença de potencial U.

Série:

Paralelo:

eq



Associação em Série:

      Vários resistores estão associados em série quando 
são ligados um em seguida do outro, de modo a serem 
percorridos pela mesma corrente.

     Em uma associação em série, a resistência equivalente é 
igual a soma das resistências associadas.

Req = R1 + R2 + R3

     A diferença de potencial em cada resistor em série é 
diretamente proporcional a respectiva resistência elétrica.

U1 = R1i U2 = R2i U3 = R3i       

No resistor equivalente, à diferença de potencial vale U = Reqi . 
Sendo:

Req = R1 + R2 + R3 , 

temos:

U =  Reqi = R1i + R2i + R3i.

Portanto:  U= U1 + U2 + U3 .

     A diferença de potencial de uma associação de resistores 
em série é igual à soma das diferenças de potencial nos 
resistores associados.



Associação em Paralelo:

      Vários resistores estão associados em paralelo quando 
são ligados pelos terminais, de modo a ficarem submetidos 
a mesma diferença de potencial.

      A intensidade da corrente elétrica i do circuito principal, 
divide-se nos resistores associados, em valores i1, i2, i3. 
Desta forma:

i = i1 + i2 + i3

     A diferença de potencial U é a mesma sobre resistores 
em paralelo. Portanto:

O que leva a:

O resistor Req, quando submetido à uma diferença de 
potencial U, será percorrido pela corrente total i, então:
 

U = R1i1 = R2i2 = R3i3

i1 = U/R1       i2 =  U/R2      i3 = U/R3



Associação em Paralelo:

     No caso de dois resistores associados em paralelo temos:

    Se tivermos n resistores de resistência R, idênticas, 
em paralelo,  Req será: 

Associação Mista de Resistores:

     Em um circuito misto encontramos resistores associados 
em série e em paralelo.

Para obter Req, calcula-se os circuitos parciais em série e 
paralelo separadamente. Por exemplo, no circuito acima, 
calcularemos primeiro as resistências em paralelo:

Assim, temos:



Questão 01 – (ENEM/2014) 

Um sistema de iluminação foi construído com um 
circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um 
gerador (G) de tensão constante. Esse gerador 
possui uma chave que pode ser ligada nas posições 
A ou B.

Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 
brilhará mais quando a chave estiver na posição

a) B, pois a corrente será maior nesse caso.

b) B, pois a potência total será maior nesse caso.

c) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso.

d) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.

e) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse 
caso.

    



Questão 01 – (ENEM/2014) 

Um sistema de iluminação foi construído com um 
circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um 
gerador (G) de tensão constante. Esse gerador 
possui uma chave que pode ser ligada nas posições 
A ou B.

Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 
brilhará mais quando a chave estiver na posição

a) B, pois a corrente será maior nesse caso.

b) B, pois a potência total será maior nesse caso.

c) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso.

d) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.

e) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse 
caso.

    Ao ligar a chave na posição A, as lâmpadas 1 e 3 estão 
associadas em paralelo, assim, elas possuem a mesma ddp e a 
resistência equivalente é menor que aquela encontrada caso a 
associação fosse feita em série (chave na posição B). Como a 
resistência equivalente é menor, a lâmpada pode brilhar mais.



Questão 02 - (Enem/2018)

Muitos smartphones e tablets não precisam mais 
de teclas, uma vez que todos os comandos podem 
ser dados ao se pressionar a própria tela. 
Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por 
meio das telas resistivas, formadas basicamente 
por duas camadas de material condutor 
transparente que não se encostam até que alguém 
as pressione, modificando a resistência total do 
circuito de acordo com o ponto onde ocorre o 
toque. A imagem é uma simplificação do circuito 
formado pelas placas, em que A e B representam 
pontos onde o circuito pode ser fechado por meio 
do toque.

Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por 
um toque que fecha o circuito no ponto A?

a) 1,3 kΩ

b) 4,0 kΩ

c) 6,0 kΩ

d) 6,7 kΩ

e) 12,0 kΩ
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Questão 3 (Unicamp - 2018)

Nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como 
isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa 
investigação científica em todo o mundo. De forma 
simplificada, esses materiais se caracterizam por serem 
isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua 
superfície. Desta forma, se um isolante topológico for 
submetido a uma diferença de potencial U , teremos uma 
resistência efetiva na superfície diferente da resistência do 
seu volume, como mostra o circuito equivalente da figura 
abaixo. Nessa situação, a razão f = is/iv  entre a corrente is 
que atravessa a porção condutora na superfície e a 
corrente iv que atravessa a porção isolante no interior do 
material vale a) 0,002.

b) 0,2.

c) 100,2.

d) 500.
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Lista extra: Calcule o valor da resistência equivalente em 
cada circuito dado:

   
 RAMALHO, F., FERRARO, N. G., & SOARES, P. A. D. T. 
(2003). Os fundamentos da física 3. rev. e ampl. São Paulo: 
Moderna.

BARRETO, B., & SILVA, C. X. D. (2013). Física–aula por aula. v. 
3. FTD.
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