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Aula Prática 04 – Princípio de funcionamento do 
Ohmímetro  

 

1- Objetivos:  
 

Verificar o princípio de funcionamento dos Ohmímetros  
 

2- Conceitos adicionais:  
 

2.1 Ohmímetros 
 
 A resistência elétrica do elemento resistivo é determinada a partir da lei 

de ohm. Quanto maior a escala de resistência, maior é a tensão . Para se 
efetuar medida com o ohmímetro, deve-se desconectar o elemento que se quer 
medir do restante do circuito. Caso isto não seja feito, a resistência medida pode 
ser o resultado de uma associação de resistores e não do resistor que se deseja 
medir. 

 
 

 
CUIDADOS NA MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIAS 
 ATENÇÃO: 

 a) Um ohmímetro nunca deve ser usado para a medição de resistências 
onde existe tensão, ou seja, no caso de medir resistências que fazem parte de 
um circuito este deve ser desligado e descarregado.  

b) O ohmímetro tem uma fonte de tensão nele incorporada, portanto, é 
necessário certificar-se que esta tensão não danifica o objeto que está sendo 
medido; 

c) Não se deve tocar com as mãos os terminais do componente para não 
colocar em derivação a resistência do próprio corpo. 
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3- Materiais e Equipamentos: 
 

• Multímetro digital; 

• Cabos e assessórios; 

• Resistências diversas; 

• Década Resistiva. 
 

4- Procedimento: Leitura dos resistores individualmente 
 

a) Faça a leitura com o multímetro de cada um dos resistores e anote os valores 
na tabela 1. 
 
 
Tabela 1 

Resistência Resistência 

Multímetro 

R1  

R2  

R3  

R4  

R5  

R6  

R7  

R8  

R9  

R10  

 
b) Utilizando a década resistiva selecione os valores abaixo 

para as resistências e faça a leitura das mesmas utilizando 

o ohmímetro e complete a tabela 2. 



 
 
 

Tabela 2 

Resistência Resistência 

Multímetro  

Erro % 

R1 = 25    

R2 = 125    

R3 = 348    

R4 = 1374    

R5 = 8302    

R6 = 1230    

R7 = 10 k   

R8 = 1 M   

R9 = 0,5 k   

R10 = 300    
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