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Este capítulo é uma aplicação prática do capítulo 4 e trata das associações de 
resistores e medidas elétricas.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos relacionados a associações resistores.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Associação de resistores e medidas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Associação de resistores e  
medidas elétricas
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AULA 1

Inicie a aula definindo os tipos de associações de resistores (em série e em 
paralelo). Forneça vários exemplos práticos cotidianos (páginas 114 a 116).

Em seguida, aborde o dispositivo conhecido como reostato e o significado do 
“curto circuito” (páginas 116 a 118).

Comente e resolva alguns exercícios (páginas 119 e 120).

AULA 2

Utilize esta aula como aula de exercícios com a participação dos alunos, na 
lousa. Solicite que eles resolvam alguns exercícios (páginas 121 a 123), em 
sala e, depois, formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses exer-
cícios em casa. Essa será a atividade 1.

AULA 3

Nessa aula prossiga com o conteúdo do capítulo introduzindo o conceito de 
instrumentos elétricos e medidas elétricas (páginas 123 a 127). Leve para a 
sala, se possível, um multímetro e realize as medidas de tensão e corrente de 
algum circuito bem simples (como os descritos no próprio capítulo).

Finalize a aula abordando o circuito de Wheatstone (página 127) e resolva 
alguns exercícios (página 128) para ilustrar os conceitos desta aula.

AULA 4

Reserve esta aula para tirar o restante das dúvidas e resolver os exercícios 
(página 129),  na lousa, com a participação dos alunos.

Peça que os alunos formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses 
exercícios em casa. Essa será a atividade 2. 
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O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles nas aulas de exercícios e por meio do material escrito en-
tregue referente às atividades 1 e 2.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


