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Aula Prática 03 – Princípio de funcionamento do 
voltímetro 

 

1- Objetivos:  
 

Verificar o princípio de funcionamento dos voltímetros DC/AC.  
 

2- Conceitos adicionais: 
 

2.1 Voltímetro 
 

 Uma das funções do Multiteste é a leitura de d.d.p. (diferença de 
potencial), tanto em sinais contínuos (DC) quanto em sinais alternados (AC), 
quando selecionamos esta função transformamos o multímetro em um voltímetro 
– medidor de voltagem. 

Umas das principais características do voltímetro é que sua resistência 
interna deve ser a mais alta possível para que o erro na leitura seja o menor 
possível. Oura característica importante para o voltímetro é que devemos 
sempre conectá-lo em paralelo com o dispositivo que queremos obter o valor da 
d.d.p 

 

 
 

 
 

3- Materiais e Equipamentos: 
 

• Protoboard 

• Dois multímetros digitais; 

• Cabos e assessórios; 

• Fonte de Tensão DC/AC. 
 
 

4- Procedimento Prático Parte 1:  

Figura 1: configuração voltímetro. 
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a) Montar o circuito na configuração abaixo com os cinco resistores no 
protoboard 

 
 

 
b) Ligue primeiro na saída DC da fonte. Varie os valores indicados na 

tabela a faça a leitura da ddp em cada um dos resistores.  
c) Feche a chave (jumper) no resistor R1 (ponto a do circuito) e faça a 

leitura da ddp no resistor R1. Anote os valores na tabela 1. 
d) Repita o procedimento c) para cada um dos resistores seguintes 

(pontos b, c e d). anotes os respectivos valores de ddp na tabela 1. 
e) Repita o procedimento b) c) e d) mas agora com a fonte ligada na 

saída AC. Anote os valores na tabela 1 

 
Tabela 1 

Vs (V) V1 (V) V2 (V) V3 (V) V4 (V) 

DC AC DC AC DC AC DC AC DC AC 

1,0 1,0         

2,0 2,0         

4,0 4,0         

8,0 8,0         

10,0 10,0         

12,0 12,0         

 

f) Feche agora com três outros jumpers todos os pontos do circuito e 

meça todas as ddp’s ao mesmo tempo e anote na tabela 2 os valores 

medidos. 

Tabela 2 
Vs (V) V1 (V) V2 (V) V3 (V) V4 (V) V5 (V) 

DC AC DC AC DC AC DC AC DC AC DC AC 

1,0 1,0           

10,0 10,0           

 
 

5- Questões: 



 
1) Na tabela 2 o que aconteceu com os valores das ddp nos 4 resistores 

ligados em paralelo? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Somando os valores das ddp’s nos resistores da tabela 2 encontramos 

um valor muito diferente do valor da ddp da fonte? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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