
Lista de Exercícios 2 - Circuitos Elétricos II 

Tópicos: Análise Nodal e Análise  de Malhas; Teoremas da Superposição, Thevénin e Norton 

 

1. Para o circuito ilustrado na figura a seguir, (a) represente todos os elementos existentes no circuito na 

forma fasorial, (b) empregue a análise nodal para determinar as duas tensões nodais v1(t) e v2(t), (c) 

escreva as equações do método utilizado (Análise Nodal ou de Malhas) na forma matricial. 

 

Resposta: 

  

2. Para o circuito da figura a seguir, (a) represente todos os elementos existentes nesse circuito e as 

impedâncias na forma fasorial, (b) determine as expressões para as três correntes de malha no domínio 

do tempo, (c) ainda nesse circuito, determine as duas tensões nodais, (d) escreva as equações do 

método utilizado (Análise Nodal ou de Malhas) na forma matricial. 

 

Resposta: 



 

 

3. Determine as duas correntes de malha i1 e i2, apresentadas no circuito a seguir. Ainda nesse circuito, 

escreva as equações do método utilizado (Análise Nodal ou de Malhas) na forma matricial. 

 

Resposta: 

 

4. Para o circuito a seguir, determine (a) a corrente IB considerando I1=5-18 A e I2=25 A. (b) a 

tensão V2 considerando I1=150 A e I2=25131 A, (c) escreva as equações do método utilizado 

(Análise Nodal ou de Malhas) na forma matricial. 

 

Resposta: 

 



 

5. Obtenha uma expressão para vx e ix no circuito a seguir. Além disso, escreva as equações do método 

utilizado (Análise Nodal ou de Malhas) na forma matricial. 

 

Resposta: 

 

 

6. Obtenha uma expressão para cada uma das quatro correntes de malha indicadas no circuito abaixo. 

Além disso, escreva as equações do método utilizado (Análise Nodal ou de Malhas) na forma matricial. 

 

Resposta: 



 

7. Determine a contribuição de cada fonte de corrente nas duas tensões nodais V1 e V2, conforme 

mostra o circuito a seguir: 

 

Resposta: 

Fonte da direita: 

 

Fonte da esquerda: 

 

8. Determine o equivalente de Thévenin visto pela impedância (2 – j) Ω do circuito da figura a seguir e 

utilize-o para determinar a corrente I1. 

 

Resposta: 



 

 

 

9. Em relação ao circuito mostrado na figura a seguir, (a) calcule o equivalente de Thévenin visto a partir 

dos terminais a e b, (b) determine o equivalente de Norton visto a partir dos terminais a e b, (c) calcule a 

corrente que flui de a para b, se uma impedância de (7 – j2) Ω é colocada entre eles. 

 

Resposta: 

 

 

 

 

10. Determine a contribuição individual de cada fonte do circuito a seguir para a tensão v1(t): 



 

Resposta: 
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