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MULTÍMETRO

1 INTRODUÇÃO

Para um bom entendimento dos experimentos existentes no currículo da disciplina Laboratório
de Física “B”, torna-se necessário que o aluno saiba manusear o multímetro e a fonte de tensão
elétrica.

Assim, o objetivo desta experiência é demonstrar ao aluno algumas das funções básica e a
forma de manusear estes dois equipamentos.

2  MULTÍMETRO

O multímetro ou multiteste é um equipamento eletrônico que serve para medir (aferir) grandezas
eletrônicas. Utilizado na bancada de trabalho (laboratório) ou em serviços de campo, incorpora
diversos instrumentos de medidas elétricas num único aparelho como voltímetro, amperímetro e
ohmímetro por padrão e capacímetro, freqüencímetro, termômetro entre outros, como opcionais
conforme o fabricante do instrumento disponibilizar (WIKIPÉDIA, 2010).

2.1 TIPOS DE MULTÍMETROS

Analógico – multímetros que utilizam galvanômetro como sensor (conhecidos como multímetros
com mostrador de ponteiro);

Digital – multímetros que possuem um mostrador de cristal líquido.

 Figura 1: Analógico.  Figura 2: Digital.

Observação: Nesta apostila será apenas mostrada a forma de manusear o multímetro digital.

2.2 PARTES DO MULTÍMETRO

Mostrador Digital

Chave Liga/Desliga

Bornes de Entrada

Chave Seletora de Função

Teste Para Transistores

Entrada Para Sensor de Temperatura
Teste para Capacitores

 Figura 3: Partes do Multímetro



Mostrador digital (Visor) – através dele o
usuário poderá identificar o valor medido,   e a
escala selecionada. Além de outras indicaões
como: bateria fraca, alta voltagem, sinal
alternado, etc.

Chave liga/desliga – tem a função indicada pelo
nome. Em alguns multímetros a  chave liga/
desliga na própria chave seletora de função,
como o multimetro da figura 2.

Teste para capacitores - ponto de encaixe dos
terminais dos capacitores para medir sua
capacitância.

Bornes de entrada – pontos de encaixe das
pontas de prova (cabos de ligação que servem
de ponte entre o multímetro e equipamento a ser
testado).Servem para medir as grandezas mais
verificadas (corrente, tensão e resistência
elétrica).

Teste para transístores - ponto de encaixe dos
terminais dos transistores para avaliar o seu
funcionamento.

Chave seletora de função – serve para
selecionar a função de acordo com a grandeza
que o usuário deseja medir, selecionando
também a escala adequada para a medição.

Entrada para sensor de temperatura - ponto
de encaixe dos terminais do termopar.

2.3 VOLTÍMETRO

O voltímetro é um aparelho que realiza medições de tensão elétrica em um circuito e exibe
essas medidas, geralmente, por meio de um ponteiro móvel ou um mostrador de cristal líquido
(WIKIPÉDIA, 2010). A unidade apresentada  é o volt (V).

Simbologia do voltímetro =

Simbologia para tensão contínua = V

V

Simbologia para tensão alternada = V~

2.3.1  Conexões do voltímetro

Tomando como referência o multímetro MD-380 da Instrutherm (Figuras 4 e 5), os cabos são
encaixados da seguinte forma:

10 A mA COM V

 Figura 4: Ponto de encaixe do votímetro

 Figura 5: Ponto de encaixe do  votímetro 1

DICA 1
No  borne “V” utilizar cabos de cor  vermelha e no “COM”
de cor  preta ou azul, para facilitar a identificação.
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( + )

( - )



Tensão Elétrica Contínua

200 m –  mede de 0 até 200 milivolts;
2000 m -  mede de 0 até 2000 milivolts;
20 –  mede de 0 até 20 volts;
200 –  mede de 0 até 200 volts;
1000 –  mede de 0 até 1000 volts.

Tensão Elétrica Alternada

2 –  mede de 0 até 2 volts;
20 –  mede de 0 até 20 volts;
200 –  mede de 0 até 200 volts;
700 –  mede de 0 até 700 volts.

DICA 3
Toda a vez que a função tensão alternada for acionada
será indicado no canto superior esquerdo do mostrador
(visor de cristal líquido) através das letras “AC”.

DICA 5
Toda vez que você for fazer uma medição qualquer,
independente do valor calculado comece ajustando o
voltímetro na escala de maior valor; em seguida, caso
necessário selecione outra escala para obter um
número mais preciso. Este procedimento evita que
você tente medir valores de tensão maiores que o da
escala indicada, diminuindo o risco de descalibrar o
voltímetro.

DICA 4
Ao conectar o voltímetro respeite sempre a polaridade
do circuito, ou seja, pólo positivo do voltímetro com o
do circuito e assim sucessivamente, caso restrito a
medição de tensão contínua.

2.4 AMPERÍMETRO

O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade no fluxo da
corrente elétrica que passa através da sessão transversal de um condutor. A unidade usada é o
Ampère (WIKIPÉDIA, 2010).

Simbologia do amperímetro =

Simbologia para corrente contínua = A Simbologia para corrente alternada = A~

A
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2.3.2  Escalas de medição de tensão elétrica

As escalas de medição indicam as faixas de medição de determinada grandeza, ou seja, os
valores que podem ser medidos entre 0 e o valor indicado na escala.

Tomando como referência o multímetro MD-380 (Figura 6) da Instruterm, as escalas são
divididas da seguinte forma:

DICA 2
Alguns multímetros possuem escalas de medição
separadas, para sinal alternado e contínuo (figura 01
e 02), outros possuem a mesma escala para o sinal
contínuo e alternado, sendo feita a seleção através
de um botão que indica, AC ou DC.

 Figura 6: Faixas de medição do votímetro.
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2.4.1  Conexões do amperímetro

Tomando como referência o multímetro MD-380 da Instrutherm (Figuras 7-10), os cabos podem
ser encaixados para funcionar de duas formas:

10 A mA COM V

 Figura 7: Ponto de encaixe do amperímetro

 Figura 8: Ponto de encaixe do amperímtro 1.

Valores que variam de 0 até 200mA

Valores que variam de 0 até 10A

10 A mA COM V

 Figura 9: Ponto de encaixe do amperímetro 2

 Figura 10: Ponto de encaixe do amperímtro 2a

DICA 6
Utilizar a mesma convenção de cores indicada para o
voltiímetro na Dica 1, ou seja, cabo preto ou azul para o
borne COM e vermelho para mA ou 10A,  dependendo
da escala escolhida.

2.4.2  Escalas de medição de corrente  elétrica

De forma semelhante ao voltímetro, as escalas de medição de corrente elétrica (Figura 11)
seguem a mesma lógica das de tensão elétrica.

Corrente Elétrica Contínua

2m –  mede de 0 até 2 miliamperes;
20m  -  mede de 0 até 20 miliamperes;
200m –  mede de 0 até 200 miliamperes;
10 – mede de 0 até 10 amperes.

Corrente Elétrica Alternada

20m  -  mede de 0 até 20 miliamperes;
200m – mede de 0 até 200 miliamperes
10 –  mede de 0 até 10 ampères.

DICA 7
Alguns multímetros possuem escalas de medição
separadas, para sinal alternado e contínuo, outro
possuem a mesma escala para o sinal contínuo e
alternado, sendo sendo feita a seleção através de um
botão que indica, AC ou DC.

6Clifson Rolemberg Andrade

( + ) ( - )

( + )

( - )

 Figura 11: Faixas de medição do amperímetro.
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Todo dispositivo eletrônico necessita de energia elétrica para seu funcionamento. A fonte de
tensão é o lugar onde tais dispositivos buscam essa energia que proporciona seu funcionamento.

Dentre os diversos tipos de fontes de tensão podemos destacar dois grupos: as que fornecem
tensão alternada e as de tensão contínua. As de tensão alternada são normalmente aquelas que
fornecem tensão por meio de indutores, como um transformador de fio enrolado ou mesmo uma
usina hidrelétrica.

As de tensão contínua podem ser as que utilizam processos químicos, como as baterias de
carro e pilhas, ou proveniente da retificação da tensão alternada, ou seja, conversão da tensão
alternada em contínua por meio de componentes eletrônicos, os diodos.

Simbologia para fonte de tensão contínua Simbologia para fonte de tensão alternada

3.1  TIPOS DE FONTES DE TENSÃO ELÉTRICA

Existem dois tipos de fontes de tensão: de valores fixos e variáveis.

Valores fixos - oferecem a possibilidade de apenas um valor de saída.
                        Exemplos: 12 v – (o valor de saída é 12 volts );
                                          300 v ~ (o valor de saída é 300 volts).

Valores variáveis - oferecem a possibilidade de diversos valores de saída.
                        Exemplos: 0 ... 12 v – (valores de saída que variam de 0 até 12 volts);
                                          0 ... 300 v ~ (valores de saída que variam de 0 até 300 volts).

3.2  PARTES DA FONTE DE TENSÃO ELÉTRICA
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Existem vários tipos de fonte de tensão elétrica, que apresentam diversos tipos de painéis
(frontal e traseiro), contudo as funções básicas para o funcionamento são as mesmas, desta forma
temos o seguinte:

3  FONTE DE TENSÃO ELÉTRICA

a) Chave liga/desliga;

b) Identificação da tensão de alimentação - Para não correr o risco de queimar o aparelho
torna-se necessário saber qual o valor de tensão externa qua deverá alimentar o aparelho. De uma
forma bem simplória podemos resumir os valores aos seguintes: 110 v ou 220 v;

c) Indicador de variável - visor com a função de mostrar o valor ajustado pelo operador;

d) Ajuste de tensão elétrica - como o próprio título revela, tem a função de fornecer um varlor
“x” de tensão de saída da fonte;

Algumas fontes possuem um ajuste fino de tensão elétrica, tornando o valor de saída, mais
preciso.



e) Ajuste de corrente elétrica - ao contrário do que parece ser as fontes que possuem o
ajuste de corrente elétrica, não são fontes de corrente elétrica, pois os ajustes são apenas limitadores,
ou seja, em função da tensão elétrica ajustada pode-se fornecer um valor de corrente elétrica limitada
pelo seu ajuste. Existem algumas fontes que apresentam apenas valores fixos.

f) Bornes de saída - plug fêmea do tipo “banana”, onde deverá ser conectado o “macho” com
o intuito de inserir o sinal elétrico no circuito.

g) Bornes de entrada da tensão de alimentação.
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4 ESQUEMA ELÉTRICO

Após apresentar o multímetro e a fonte de tensão, é de fundamental importância entender
como ler um esquemas elétrico, pois não é comum e encontrar instruções indicando como
equipamento e/ou componentes devem sem dispostos num circuito elétrico, Ligar e sim através do
diagrama elétrico.

Vamos lembrar que existe uma simbologia específica para cada componente, assim é entender
a lógica.

Para facilitar o entendimento, será feito um exemplo bem simples.

De acordo com o esquema abaixo decreva o procedimento correto para montá-lo.

PROCEDIMENTO

a) Materiais e equipamentos

De acordo com o esquema elétrico selecionar a quantidade necessária de equipamento e
materiais para montá-lo.

Existe no esquema elétrico uma fonte de tensão e um voltímetro.
Para interligá-los será necessário um par de cabos.

b) Ligando os equipamentos

Para ilustrar colocaremos figuras de equipamentos utilizados nos nossos experimentos.

b1) Conecte uma extremidade do cabo vermelho no borne do pólo positivo da fonte e a outra
no borne que contém a indicação “V” do multímetro.

+

-

v

 Figura 12: Esquema elétrico.

Utilizar o cabo vermelho para o pólo positivo

 Figura 13: Esquema elétrico.

+

-

v
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 Figura 14: Ligação dos equipamentos parte 1.

b.2) Conecte uma extremidade do cabo azul no borne do pólo negativo da fonte e a outra no
borne que contém a indicação “COM” do multímetro.

 Figura 16: Ligação dos equipamentos parte 2.

+

-

 Figura 15: Esquema elétrico.

v

Utilizar o cabo vermelho para o pólo positivo

Utilizar o cabo azul para o pólo negativo

Fonte de tensão Multímetro (voltímetro)

Cabo vermelho

Fonte de tensão Multímetro (voltímetro)

Cabo vermelho

Cabo azul
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4  PLACA DE TESTE

A placa de teste serve para montar os circuitos elétricos contidos no conteúdo programático
da disciplina Laboratório de Física B.

Para tentar minimizar a dificuldade dos alunos no momento de montagem dos circuitos, será
apresentado o exemplo abaixo:

 Figura 18: Placa de teste.

a b c d e f g h

i j k l

m n o p

q r s t

u v w x

z aa ab ac ad ae af ag

Observação: As letras foram postas no desenho da placa de teste para facilitar a identificação
dos pontos, contudo no equipamento real não existe tal forma de identificação.

PROCEDIMENTO

a) Materiais e equipamentos

De acordo com o esquema elétrico selecionar a quantidade necessária de equipamento e
materiais para montá-lo.

Existe no esquema elétrico uma fonte de tensão, um voltímetro, um amperímetro e um resistor.
Para interligá-los serão necessários cinco cabos.

b) Identificando os pontos do circuito

De acordo com a nomeclatura posta na placa de teste faremos a identificação do esquema
elétrico, como pode ser visto na figura abaixo:

+

-

v
A

Resistor

 Figura 19: Placa de teste.



+

-

v
A

Resistor

a

b c

i j

z

d

e

 Figura 20: Placa de teste.

Após a identificação posta no esquema elétrico, a disposição dos equipamentos e
componentes é a vista abaixo:

a b c d e f g h

i j k l

m n o p

q r s t

u v w x

z aa ab ac ad ae af ag

Resistor

Jumper Jumper

Ju
m

p
er

Ju
m

p
er

Voltímetro Amperímetro

Fonte de tensão

Placa de teste
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Observações: Note que na placa de teste, o borne “e” não está ligado diretamente ao “z”, para
que isso aconteça introduzimos quatro jumpers (fios), interligando-os;

                         Os jumpers não modificam nenhuma característica do circuito montado, apenas
serve para interligar pontos.

 Figura 21: Circuito xx.
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EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Para a realização do experimento, multímetro e fonte de tensão, é necessário utilizar os seguintes
equipamentos e materiais:

5 PRÁTICAS DE LABORATÓRIO

Para facilitar os trabalhos tanto do professor quanto dos alunos, o procedimento que será
descrito a seguir é composto por passos que são agrupados por objetivo, ou seja,  cada um dos
nove grupos deverá ser executado para a completa compreensão da aula intitulada: Multímetro e
Fonte de Tensão.

e) 01 multímetro digital MD-380 Instrumentherm;

f) 01 fonte de tensão elétrica variável;

g) 04 “jumpers” (curto-circuito);

h) 01 resistor (valor de resistência pode ser entre
100 e 470 Ohm).

a) 02 cabos de cor vermelha;

b) 02 cabos de cor  azul;

c) 01 cabo de alimentação (110v);

d) 01 placa de testes;

MEDIÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA CONTÍNUA

Este primeiro experimento tem como objetivo principal  mostrar ao aluno como utilizar  o voltímetro
digital.

Para alcançar tal meta foram dispostos dentro deste mesmo experimento os seguintes objetivos
específicos:

a) Procedimentos de segurança para utilização de equipamentos eletrônicos;
b) Padronização de cores dos cabos;
c) Ajustes iniciais para medição de tensão;
c) Utilização correta das escalas de medição;
d) Escala de tensão adequada para o valor medido.

A figuras 22 e 23, servem como referências para a montagem do circuito. Com o auxílio dos
passo descritos a seguir, faça as medições e responda as perguntas.

+

-

v

 Figura 22: Placa de teste.
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Fonte de tensão Multímetro (voltímetro)

Cabo vermelho

Cabo azul

Procedimento Inicial  de Segurança para Utilização de Equipamentos Eletrônicos

 Figura 23: Medição de tensão da fonte.

Passo 1
Observe a chave de liga/desliga  da fonte de tensão elétrica, caso ela esteja acionada (ligada), desfaça esta
ação.

Encaixe o conector fêmea do cabo de força (conhecido como o cabo da tomada) no painel traseiro da fonte de
tensão do equipamento.

Passo 2

Passo 3

Encaixe o conector macho do cabo de força no ponto de tensão de (110 ou 220v), conforme informa a identificação
da tensão de alimentação do .

Passo 4

Ajuste o valor de tensão de saída para zero.

Passo 5

Padronização de Cores

Conecte uma das extremidades do cabo azul no borne de saída de tensão contínua da fonte de alimentação com
a indicação ( - ), podendo ser identificado pelas cores preta ou azul.

Passo 6

Conecte a outra extremidade do cabo azul no borne de entrada para medição  tensão do multímetro com a
indicação COM.

Passo 7

Conecte uma das extremidades do cabo vermelho no borne de saída de tensão contínua da fonte de alimentação
com a indicação ( + ), identificado pela cor vermelho.

Passo 8

Conecte a outra extremidade do cabo vermelho no borne de entrada para medição  tensão do multímetro com a
indicação “V”.
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Ajustes Iniciais para Medição de Tensão Elétrica

Passo 9

Ajuste a chave seletora do multímetro para a menor  escala de tensão contínua (200mVCC).

Passo 10

Ligue o multímetro.

Passo 11
Ligue a fonte de alimentação.

Utilização Correta das Escalas de Medição

Passo 12
Ajuste o valor de tensão até aparecer no mostrador digital a indicação igual a da figura 24.

200

 Figura 24: Indicação do multímetro.

Passo 13
Através da chave seletora reajuste para a escala de tensão seguinte, e anote o valor medido na tabela 1.

Escala de Medição

2v

20v

200v

Valor medido (v)

Tabela 1: Escalas de medição

Passo 14
Repita o passos passos 12 e 13 até  preencher a tabela 1.

PERGUNTA

Quando no mostrador do multímetro (função voltímetro), aparece a indicação semelhante a da figura
xx, qual o seu significado?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Escala de Medição Adequada para o Valor Medido

Passo 15

Ajuste o valor de tensão de saída da fonte de alimentação para zero.

Passo 16

Coloque  a chave seletora do multímetro na menor  escala de tensão contínua (200mVCC).

Passo 17

Ajuste o  valor de tensão aproximadamente para 160mVCC (Valor A).

Passo 18

Escreva o valor encontrado na tabela 2.

Passo 19

Através da chave seletora do multímetro habilite a escala de tensão de 2 VCC.

Passo 20

Escreva o valor encontrado na tabela 2.

Passo 21

Através da chave seletora do multímetro habilite a escala de tensão de 20 VCC.

Passo 22

Escreva o valor encontrado na tabela 2.

Passo 23

Através da chave seletora do multímetro habilite a escala de tensão de 200 VCC.

Passo 24

Escreva o valor encontrado na tabela 2.

Passo 25

Reajuste o valor de tensão aproximadamente  para 1,5 v (Valor B) e refaça a seqüência de passos (18-24).

Passo 26

Reajuste o valor de tensão aproximadamente para 8,5 v (Valor C) e refaça a seqüência de passos (18-24).

Escala de Medição

200mv

2v

20v

200v

Valor A Valor B Valor C

Tabela 1: Escalas de medição 2
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PERGUNTA

Tendo como referência  os valores encontrados na tabela 2, no momento em que desejamos medir
um determinado valor de tensão elétrica através do multímetro, qual seria a escala mais adequada?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

MEDIÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA CONTÍNUA

Este segundo experimento tem como objetivo principal  mostrar ao aluno como utilizar  o
amperímetro digital.

Para alcançar tal meta foram dispostos dentro deste mesmo experimento os seguintes objetivos
específicos:

a) Procedimentos de segurança para utilização do amperímetro;
b) Padronização de cores dos cabos;
c) Conexão de componentes na placa de teste;
d) Ajustes iniciais para medição de corrente elétrica;
e) Escala de medição adequada para o valor medido.

A figuras xx, servem como referências para a montagem do circuito. Com o auxílio dos passo
descritos a seguir, faça as medições e responda as perguntas.

 Figura 25: Medição de corrente elétrica.

A
+

-

Resistor
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a b c d e f g h

i j k l

m n o p

q r s t

u v w x

z aa ab ac ad ae af ag

Resistor

Jumper Jumper

Ju
m

p
er

Ju
m

p
er

Multímetro (Amperímetro)

Fonte de tensão

Placa de teste

 Figura 26: Medição de corente elétrica.

Procedimento Inicial  de Segurança para Utilização do Amperímetro

Passo 27
Ajuste o valor do painel da  fonte de tensão para zero.

Passo 28
Desligue a fonte de tensão.

Passo 29
Desligue o multímetro.

Passo 30
Desconecte os cabos que ligam a fonte de tensão ao multímetro.

Passo 31

Padronização de Cores

Conecte uma das extremidades do cabo azul no borne de saída de tensão contínua da fonte de alimentação com
a indicação ( - ), podendo ser identificado pelas cores preta ou azul.

Passo 32

Conecte a outra extremidade do cabo azul no borne “z” da placa de teste, conforme a figura 26.

Passo 33

Conecte uma das extremidades do cabo vermelho no borne de saída de tensão contínua da fonte de alimentação
com a indicação ( + ), identificado pela cor vermelho.



Passo 34

Conecte a outra extremidade do cabo azul no borne “a” da placa de teste, conforme a figura 26.

Conexão de Componentes na Placa de Teste

Passo 35

Conecte nos bornes “b” e “c” da placa de testes um resistor (valor entre 100 e 470 Ohm), conforme a figura 26.

Passo 36

Conecte uma das extremidades de um cabo vemelho no borne “d” da placa de teste, conforme a figura 26.

Passo 37

Conecte a outra extremidade do cabo vermelho no borne “mA” do multímetro, conforme a figura 26.

Passo 38

Conecte uma das extremidades de um cabo azul no borne “e” da placa de teste, conforme a figura 26.

Passo 39

Conecte a outra extremidade do cabo vermelho no borne “COM” do multímetro, conforme a figura 26.

Passo 40

Conecte nos bornes “k” e “o” da placa de testes um “jumper” (curto-circuito), conforme a figura 26.

Passo 41

Conecte nos bornes “s” e “w” da placa de testes um “jumper” (curto-circuito), conforme a figura 26.

Passo 42

Conecte nos bornes “aa” e “ab” da placa de testes um “jumper” (curto-circuito), conforme a figura 26.

Ajustes Iniciais para Medição de Corrente Elétrica

Passo 43

Através da chave seletora do multímetro habilite a escala de corrente contínua que possua o maior valor de
“fundo de escala”, conforme o borne de entrada “mA”.

Passo 44

Ligue o multímetro.

Passo 46

Ligue a fonte de tensão contínua.

Passo 45

Caso a fonte de tensão que você estiver utilizando possua ajuste de corrente, ponha em zero.
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PERGUNTA

Sempre que utilizar o multímetro na função amperímetro, deve-se seguir os seguintes passos:

a) Ajustar o amperímetro para a maior escala possível;
b) Evitar medir valores acima do permitido (fundo de escala).

Qual o motivo para tanta segurança?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Escala de Medição Adequada para o Valor Medido

Passo 47

Ajuste o valor de tensão da fonte para que o mostrador digital do multímetro indique aproximadamente 1,7mA
(Valor A).

Passo 48

Anote o valor medido na tabela 3.

Passo 49

Através da chave seletora do multímetro habilite a escala de corrente contínua de 20mACC.

Passo 50

Anote o valor medido na tabela 3.

Passo51

Através da chave seletora do multímetro habilite a escala de corrente contínua de 2mACC.

Passo 52

Anote o valor medido na tabela 3.

Passo 53

Ajuste o valor de tensão da fonte para que o mostrador digital do multímetro indique aproximadamente 5,0 mA
(Valor B).

Passo 54

Repita os passos 48 - 52.

Passo 55

Ajuste o valor de tensão da fonte para que o mostrador digital do multímetro indique aproximadamente 20,0 mA
(Valor C).

Passo 56

Repita os passos 48 - 52.
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Passo 57
Ajuste o valor de tensão de forma que o amperímetro  indique   0mA.

Escala de Medição

2mA

20mA

200mA

Valor A Valor B Valor C

Tabela 3: Escalas de medição 3

PERGUNTAS

1) De acordo com os valores obtidos na tabela 3, existe uma escala com maior precisão? Por que?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) Com relação a escala de maior valor de fundo de escala (sua referência de medição), podemos
considerar as outras aptas para trabalhar no laboratório didático? Por que?
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

PERGUNTAS IMPORTANTES PARA O LABORATÓRIO

1) Explique o que vem a ser uma aferição de equipamento.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) Explique o que vem a ser uma calibração de equipamento.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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TAREFA FINAL

Até este momento você poderia medir valores de corrente que variassem de 0 a 200mA. Imagine
que houvesse uma variação de tensão no circuito descrito na figura 26,  tal que resultasse num
aumento do valor de corrente circulando acima de 500mA. Desta forma, responda:

1) Qual seria a escala mais adequada?
______________________________________________________________________________

b) Quais os bornes de entrada do multímetro utilizados?
________________________________________________________________________________

c) Para promover a troca de escala e bornes, quais seriam os passos necessários?
    Observação: Lembre-se de iniciar o seu procedimento do passo 57.

Passo 58:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Passo 59:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Passo 60:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Passo 61:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Passo 62:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Passo 63:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Passo 64:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Passo 66:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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