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Introdução

O objetivo desta prática é aprender a montar um circuito na protoboard e a medir
tensão e corrente em circuitos usando mult́ımetros e ampeŕımetros.

Prática 1.1: Verificação da lei de Ohm
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(a) Escolha um resistor R e monte o circuito da figura acima na protoboard. Para a
fonte V, use a fonte de tensão variável. Descreva o procedimento no relatório,
desenhando o circuito acima.

(b) Com o aux́ılio de um mult́ımetro (ou volt́ımetro analógico) e de um ampeŕımetro,
meça as tensões entre os pontos A e B e as correntes i que atravessam o re-
sistor R conforme a tensão V da fonte vai sendo variada, tomando cuidado
para não exceder as tensões e correntes máximas suportadas pelos respectivos
instrumentos. Utilize pelo menos 10 valores de tensão e monte uma tabela
com esses dados, colocando no relatório.

(c) Plote, no SciDavis, a corrente medida em função da tensão na fonte. A partir
do ajuste linear dos pontos, obtenha a equação da reta e, a partir dela, o valor
da resistência do resistor. Compare com o valor do resistor usado obtido a
partir do código de cores abaixo. Coloque tudo no relatório.
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Prática 1.2: Associação de resistores
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(a) Monte o circuito da figura acima na protoboard. Escolha quatro resistores para
usar no circuito esquematizado na figura acima. Use a fonte de tensão variável
e ajuste sua tensão para algum valor fixo, como por exemplo 10 V. Desenhe o
circuito e descreva o procedimento no relatório.

(b) Calcule, teoricamente, as correntes i1, i2 e i3 do circuito. Se preferir, use um
sistema de computação algébrico para resolver o sistema de equações. Coloque
os cálculos, de forma resumida, no relatório.

(c) Meça, com o mult́ımetro ou o ampeŕımetro, as correntes i1, i2 e i3 do circuito.
Compare com os valores teóricos calculados no item (a).

(d) Verifique a validade da lei dos nós no ponto a, com base nos valores medidos
no item (c).

(e) Se quiséssemos trocar os resistores R1 e R2 por um único resistor R12 de modo
a deixar a corrente i1 inalterada, qual deveria ser o valor de R12? Comente no
relatório.

(f) Se quiséssemos trocar os resistores R3 e R4 por um único resistor R34 de modo
a deixar a corrente i1 inalterada, qual deveria ser o valor de R34? Comente no
relatório.
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