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CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

1. Lei de Ohm  

Leis de Ohm 

Fala pessoal, sejam bem vindos. Vamos começar a estudar uma das matérias que muitas 
pessoas arrepiam só de ouvir sobre. Mas relaxa aí! Estamos aqui para te ajudar a passar bem 
nas provas. Vamos lá? 

Relação de proporcionalidade entre tensão e corrente 

Vocês sabiam que existe uma relação entre uma tensão aplicada em um resistor e a corrente 
gerada nele? Não? 

Pois bem, existe sim. E eles geralmente estão associados a uma constante que depende do 
material em que passa a corrente. Essa constante é chamada de resistência e representamos, por 
R.  

Na realidade, o que acontece é mais ou menos isso: 

 

A resistência R, que possui unidade Ω (ohm) é responsável por resistir à passagem da corrente 
i (em amperes) e a tensão V (em volts) é quem força essa passagem. 

Em outras palavras, o Ohm citou: 

“A primeira lei de Ohm afirma que uma corrente elétrica é gerada a partir de uma diferença 
de potencial (ddp) que está aplicada sobre o corpo, e esta corrente é proporcional a essa ddp.”  

Escrevendo isso aí em uma equação, vamos ter que: 

V=R.i 

Onde V é a diferença de potencial (tensão) aplicada nos terminais da resistência, i é a corrente 
que foi gerada e R é a proporção entre a corrente e a tensão, ou seja, a resistência que o corpo 
oferece à passagem de corrente. Veja o circuito abaixo: 
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A nomenclatura que utilizaremos para tensão é a letra "V", porém em alguns exercícios 
podemos também encontrar representada pelas letras "U" e "E", ou chamada de diferença de 
potencial. Só devemos entender que tudo se trata da mesma coisa: Tensão em volts. 

A relação V=R*i chamamos de 1ª Lei de Ohm. 

2° Lei de Ohm 

Show de bola e tal, mas fala aí: Essa resistência  R pode mudar de alguma forma? 

Siiim! Pode sim! 

Todo material que é condutor ou não de eletricidade possui uma resistência, seja ela pequena ou 
muito grande. E resistência varia com algumas propriedades, dá uma olhada na imagem abaixo: 

 
Variando então o comprimento l e/ou a área de seção transversal A alteramos o valor da 
resistência R. Porém essas duas características não são as únicas que são possíveis alterar. 
Precisamos saber que cada material possui uma característica químico-fisica chamada 
resistividade ρ que varia de material para material. 

A fórmulitxa para essa 2ª lei de Ohm é: 

R= ρlA 

Desta forma, se eu tiver um fio muuuuuuuito grande, o R vai ser muito grande também. Mas se 
eu tiver um A muito grande, o R vai ser pequeno.  

O mesmo vale para V=R.i, nos casos onde a tensão V for constante, quanto maior for o valor de 
R, menor será a corrente i. 
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Aqui temos uma tabelinha com os valores da resistividade ρ de alguns materiais, mas relaxa 
que essa característica é normalmente informada no enunciado das questões. 

 

• Leis de Ohm  

EXERCÍCIOS PROPOSTOS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 

1) 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o5UE4_KMHiU&feature=emb_logo
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/5021
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/5015
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/5020
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/5014
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/5016
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/5022
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/5018
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/8565
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/8564
https://www.respondeai.com.br/workspace/topico/111/1212/exercicio/8566
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2) 
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3) 
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RESOLUÇÃO 
4) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=EBtpIMidQR0&feature=emb_logo
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5) 
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6) 

 
RESOLUÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=AtdE4O3-xQ4&feature=emb_logo
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7) 

 

 
8) 
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9) 
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10) 

 
RESOLUÇÃO 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dl8hUVDflE4&feature=emb_logo
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