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Exercícios de geradores 

 

NÍVEL INICIAL 

 

1) Chamamos de geradores: 

a) Todo dispositivo que transforma energia elétrica em 

energia exclusivamente térmica; 

b) Todo dispositivo que transforma energia elétrica em 

energia mecânica; 

c) Todo dispositivo que transforma energia não elétrica 

em energia elétrica; 

d) Todo dispositivo que armazena cargas elétricas. 

 

 

2) Todo gerador por ser representado por um gráfico, 

conhecido como curva caraterística do gerador. Dos 

gráficos a seguir, marque aquele que representa um 

gerador. 

 
 

 

3) Um gerador de f.e.m. de 4,0 V e resistência interna 

de 1,2 Ω é representado pela equação: 

a) 𝑈 = 4 + 1,2𝑖 

b) 𝑈 = 4𝑖 − 1,2 

c) 𝑈 = 1,2𝑖 − 4 

d) 𝑈 = 4 − 1,2𝑖 

 

 

4) Ao ligar um gerador de f.e.m. 9 V e resistência 

interna de 1,5 Ω a uma lâmpada de 15 Ω, temos uma  

corrente elétrica de: 

a) 0,545 A 

b) 0,555 A 

c) 0,793 A 

d) 0,899 A 

 

 

5) Um gerador de f.e.m. 10 V e resistência interna de 

1,0 Ω está ligado a um resistor de 3 Ω, conforme a 

figura: 

 
Para o circuito, determine: 

a) A corrente elétrica que passa pelo resistor; 

 

b) A d.d.p. nos terminais de saído do gerador; 

 

c) A potência útil do gerador; 

 

d) A potência total do gerador; 

 

e) A potência dissipada pelo gerador; 

 

f) O rendimento do gerador nessa ocasião. 

 

 

6) Cada bateria da figura a seguir possui f.e.m. de 1,5 V 

e resistência interna de 0,5 ohm.: 

 
Se a lâmpada possui resistência de 10 Ω, podemos 

afirmar que: 

a) A resistência interna da junção é 0,5 ohm. 

b) A f.e.m. equivalente da junção é 3,0 V. 

c) A corrente elétrica que passa pelo circuito é 3 A; 

d) A d.d.p. que “sai” das pilhas é de 3,0 V. 
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RESPOSTAS NÍVEL INICIAL: 

1) C 

2) C 

3) D 

4) A 

5) a) 2,5 A; b) 7,5 V; c) 18,75 W; d) 25 W; e) 6,25 W; 

f) 75% 

6) B 
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NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 

1) (CESGRANRIO) Pilhas de lanterna estão 

associadas por fios metálicos, segundo os arranjos: 

 
Ligando-se resistores entre os pontos terminais livres, 

pode-se afirmar que as pilhas estão eletricamente em:  

a) paralelo e m I, II, e III;  

b) paralelo em III e IV;  

c) série em I, II, e III;  

d) série em IV e V;  

e) série em III e V.  

 

 

2) (UERJ) Uma lanterna funciona com duas pilhas 

iguais de 1,5 V ligadas em série e uma lâmpada que 

consome 0,6 W quando submetida a tensão de 3,0 V. Ao 

ligarmos a lanterna, a tensão aplicada sobre a lâmpada 

vale 2,5 V. A resistência interna, em ohms, de cada pilha 

tem o valor de: 

a) 1,5 

b) 1,8 

c) 3,0 

d) 5,0 

 

 

3) (UFRGS) O circuito a seguir representa três pilhas 

ideais (sem resistências internas) de 1, 5 V cada uma, 

um resistor R de resistência elétrica 1,0 Ω e um motor, 

todos ligados em série. 

 
(Considere desprezível a resistência elétrica dos fios de 

ligação do circuito.) A tensão entre os terminais A e B 

do motor é 4,0 V. Qual é a potência elétrica consumida 

pelo motor?  

a) 0,5 W.  

b) 1,0 W.  

c) 1,5 W.  

d) 2,0 W  

e) 2,5 W.  

 

 

 

4) (UEPG–PR) Sobre o circuito esquematizado a 

seguir, de uma lanterna comum, de uso geral, 

considerando que ela tem três pilhas de força 

eletromotriz igual, a 1,5 volts cada uma, assinale o que 

for correto: 

 
 

01) A resistência interna dessa associação de três 

geradores é igual a do gerador de maior resistência 

interna; 

02) A força eletromotriz dessa associação de três 

geradores é igual a soma das forças eletromotrizes dos 

geradores individuais; 

04) As pilhas dessa lanterna são geradores, cuja energia 

é retirada da reação química dos elementos que a 

compõem; 

08) O esgotamento das pilhas de uma lanterna  como 

essa significa que a resistência delas aumentou a ponto 

de reduzir a valores desprezíveis a corrente que passa 

pelos circuitos externos; 

16) A explicação para o fato de que, quando mantida 

ligada, depois de determinado tempo a lanterna deixa de 

iluminar está em que a força eletromotriz de seus 

geradores diminui até o esgotamento de toda energia. 

 

 

5) (PUC–MG) Quando duas baterias iguais são ligadas 

em paralelo, é correto afirmar: 

a) A resistência interna equivalente fica reduzida à 

metade. 

b) A resistência interna equivalente fica dobrada. 

c) A força eletromotriz fornecida ao circuito dobra de 

valor. 

d) A força eletromotriz fornecida ao circuito fica 

reduzida à metade. 

e) A força eletromotriz fornecida ao circuito e a 

resistência interna equivalente não ficam modificadas. 

 

 

6) (PUC–SP) Cinco geradores, cada um de f.e.m. igual 

a 4,5 V e corrente de curto-circuito igual a 0,5 A, são 
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associados em paralelo. A f.e.m. e a resistência interna 

do gerador equivalente têm valores, respectivamente, 

iguais a:  

a) 4,5 V e 9,0 Ω. 

b) 22,5 V e 9,0 Ω.  

c) 4,5 V e 1,8 Ω. 

d) 0,9 V e 9,0 Ω.  

e) 0,9 V e 1,8 Ω. 

 

 

7) (UNIFOR–CE) Um circuito é montado com dois 

resistores, um de resistência R e outro de resistência 2R, 

e um gerador de f.e.m. 1,5 V e resistência interna r = 

0,30 Ω. Se a corrente elétrica fornecida pelo gerador tem 

intensidade 0,10 A, o valor de R, em ohms, é: 

 
a) 5,1.  b) 4,9.  c) 4,2. 

d) 2,3.  e) 2,0. 

 

 

8) (UFSM–RS) No circuito da figura, a corrente no 

resistor R2 é de 2 A. 

 
O valor da força eletromotriz da fonte é, em V: 

a) 6 

b) 12 

c) 24 

d) 36 

e) 48 

 

 

9) (MACKENZIE–SP) Um reostato é ligado aos 

terminais de uma bateria. O gráfico a seguir foi obtido 

variando-se a resistência do reostato e mostra a variação 

da ddp. U entre os terminais da bateria em função da 

corrente elétrica i que a atravessa. 

 
A força eletromotriz (fem) dessa bateria vale: 

a) 20 V  d) 4 V 

b) 8 V   e) 12 V 

c) 16 V 

 

 

10) (UEL–PR) O gráfico a seguir representa a d.d.p. em 

função da corrente elétrica para um determinado 

elemento do circuito. 

 
Pelas características do gráfico, o elemento é um: 

a) gerador de resistência interna 2,0 ohm; 

b) receptor de resistência interna 2,0 ohm; 

c) resistor de resistência elétrica 2,0 ohm; 

d) gerador de resistência interna 1,0 ohm; 

e) receptor de resistência interna 1,0 ohm. 

 

 

11) (FATEC–SP) Uma pilha elétrica tem força 

eletromotriz ε = 6,0 V e resistência interna r = 0,20 Ω. 

Assim:  

a) a corrente de curto-circuito é icc = 1,2 A.  

b) em circuito aberto, a tensão entre os terminais é U = 

2,0 V.  

c) se a corrente for i = 10 A, a tensão entre os terminais 

será U = 2,0 V.  

d) se a tensão entre os terminais for U = 5,0 V, a corrente 

será i = 25 A.  

e) Nenhuma das afirmações anteriores é adequada. 

 

 

12) (ENEM) Em um laboratório são apresentados aos 

alunos uma lâmpada, com especificações técnicas de 6 

V e 12 W, e um conjunto de 4 pilhas de 1,5 V cada. 

Qual associação de geradores faz com que a lâmpada 

produza maior brilho? 
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13) (ENEM) Uma lâmpada é conectada a duas pilhas 

de tensão nominal 1,5 V, ligadas em série. Um 

voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial 

na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 V e um 

amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 

mA. O valor da resistência interna das pilhas é mais 

próximo de 

a) 0,021 Ω 

b) 0,22 Ω 

c) 0,26 Ω 

d) 2,3 Ω 

e) 29 Ω 

 

 

14) (ENEM) Em algumas residências, cercas 

eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar 

possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona 

com uma diferença de potencial elétrico de 

aproximadamente 10 000 V. Para que não seja letal, a 

corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa 

não deve ser maior do que 0,01 A. Já a resistência 

elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é 

da ordem de 1000 Ω. Para que a corrente não seja letal 

a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de 

tensão deve possuir uma resistência interna que, em 

relação à do corpo humano, é 

a) praticamente nula. 

b) aproximadamente igual. 

c) milhares de vezes maior. 

d) da ordem de 10 vezes maior. 

e) da ordem de 10 vezes menor. 

 

 

15) (UERJ) Observe o gráfico, que representa a curva 

característica de operação de um gerador: 

 
Com base nos dados, a resistência interna do gerador, 

em ohm, é igual a: 

a) 1,0   b) 3,0 

c) 4,0   d) 6,0 
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16) (AMAN–RJ) A pilha de uma lanterna possui uma 

força eletromotriz de 1,5 V e resistência interna de 

0,05Ω. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha 

quando ela fornece uma corrente elétrica de 1,0 A a um 

resistor ôhmico é de: 

a) 1,45 V 

b) 1,30 V 

c) 1,25 V 

d) 1,15 V 

e) 1,00 V 

 

 

 

17) (UFJF–MG) Quando se conecta uma resistência R 

a uma bateria de 12V, uma corrente elétrica de 1,0 A é 

estabelecida no circuito. Se a queda de tensão através da 

resistência R é de 10V, podemos afirmar que a 

resistência interna da bateria é: 

a) 4Ω  b) 5Ω  c) 2Ω 

d) 3Ω  e) 1Ω 

 

 

18) (UNINOVE-SP) Uma rotina de testes permitiu 

determinar que um gerador, quando aberto, apresenta 

uma diferença de potencial elétrico de 200 V e, quando 

em curto, apresenta uma corrente elétrica de intensidade 

igual a 25 A. 

Dessas informações, é correto afirmar que o valor da 

resistência interna desse gerador é 

a) 5 Ω. 

b) 8 Ω. 

c) 2 Ω. 

d) 4 Ω. 

e) 6 Ω.  

 

 

19) (ACAFE-SC) Para garantir a manutenção elétrica 

preventiva de um automóvel, uma pessoa deseja 

substituir a bateria (gerador de f.e.m.) do mesmo. 

O manual de funcionamento apresenta um diagrama V 

(voltagem) X i (corrente) mostrando a curva 

característica do gerador em questão. 

 

A alternativa correta que mostra os valores de fem, em 

volts, e resistência interna, em ohm, da bateria é: 

a) 10 e 1 

b) 12 e 5 

c) 12 e 0,5 

d) 12 e 1 

 

 

20) (UERJ) Considere um circuito contendo um 

gerador de resistência interna r constante e não nula. 

O gráfico que representa a variação da tensão elétrica U 

em função da corrente i, estabelecida nesse circuito, é: 

a)  

 
b)  

 
c)  

 
d)  

 
 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL INTERMEDIÁRIO: 

1) B  2) A  3) D 

4) 02 + 04 + 08 5) A  6) C 

7) B  8) D  9) A 

10) A  11) E  12) C 

13) B  14) C  15) B 

16) A  17) C  18) B 

19) C  20) A 
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NÍVEL AVANÇADO 

 

1) (FUVEST–SP) É dada uma pilha comum, de força 

eletromotriz 1,5 V e resistência interna igual a 1,0 Ω. 

Ela é ligada durante 1,0 s a um resistor R de resistência 

igual a 0,5 Ω. Nesse processo, a energia química 

armazenada na pilha decresce de um valor EP, enquanto 

o resistor externo R dissipa uma energia ER. Pode-se 

afirmar que EP e ER valem, respectivamente: 

a) 1,5 J e 0,5 J 

b) 1,5 J e 1,5 J 

c) 0,5 J e 0,5 J 

d) 1,0 J e 0,5 J 

e) 2,5 J e 1,5 J 

 

 

 

2) (UFES) O circuito indicado abaixo é composto de 

uma bateria não ideal e de uma carga resistiva (lâmpada 

L). O gráfico representa acurva característica tensão U 

versus corrente I que a bateria fornece a diferentes 

cargas 

 
Considere que a bateria esteja operando com uma 

particular lâmpada, à qual fornece a particular corrente 

I = 6,0 A. Determine: 

a) a força eletromotriz da bateria; 

b) a resistência interna da bateria; 

c) a resistência dessa particular lâmpada; 

d) a potência elétrica dissipada por essa lâmpada e o 

rendimento (eficiência) da bateria nessa situação de 

operação. 

 

 

 

 

3) Um circuito elétrico contém 3 resistores (R1, R2 e R3) 

e uma bateria de 12 V cuja resistência interna é 

desprezível. As correntes que percorrem os resistores 

R1, R2 e R3 são, respectivamente, 20 mA, 80 mA e 100 

mA. Sabendo-se que o resistor R2 tem resistência igual 

a 25 ohms: 

a) esquematize o circuito elétrico; 

 

b) calcule os valores das outras duas resistências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL AVANÇADO: 

1) A 

2) a) 12 V; b) 0,50 Ω; c) 1,5 Ω; d) 75% 

3)  

a)  

 
b) R1 = R3 = 100 ohms. 
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