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1. Três esferas condutoras de raios R, 3R e 5R e 
eletrizadas, respectivamente, com quantidade de 

cargas iguais a - 15 ˜C, - 30 ˜C e + 13 ˜C estão 
muito afastadas entre si. As esferas são então 

interligadas por fios metálicos de capacitância 
desprezível até que o sistema atinge completo 
equilíbrio. Nessa situação, determine o valor da 

quantidade de carga, em microcoulombs, da esfera 
de raio 3R. 

 
2. Um capacitor é feito de duas placas condutoras, 
planas e paralelas, separadas pela distância de 0,5 

mm e com ar entre elas. A diferença de potencial 
entre as placas é de 200 V.  
a) Substituindo-se o ar contido entre as placas por 

uma placa de vidro, de constante dielétrica cinco 
vezes maior do que a do ar, e permanecendo 

constante a carga das placas, qual será a
de potencial nessa nova situação? 
b) Sabendo-se que o máximo campo elétrico que 

pode existir no ar seco sem produzir descarga é de 
0,8 × 10§ volt/metro, determine a diferença de 
potencial máximo que o capacitor pode suportar, 

quando há ar seco entre as placas. 
 

3. O que é um farad (F)? 
 
4. Um capacitor de placas paralelas está carregado 

com + 1˜ Coulomb, havendo entre as placas uma 
distância de d  metros. Em certo instante, uma das 

placas é afastada da outra, em movimento 
uniforme, e, mantendo-a paralela e em projeção 
ortogonal à placa fixa, faz-se a distância entre elas 

variar conforme o gráfico a seguir, sendo d‚ o 
máximo afastamento. Esboce os gráficos da tensão 
v(t) e da carga q(t) no capacitor, entre 0 e 2T 

segundos. 
Dados:   

capacitância em t = 0:  1˜ F 
área de cada placa:  A m£ 
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1. Três esferas condutoras de raios R, 3R e 5R e 
eletrizadas, respectivamente, com quantidade de 

30 ˜C e + 13 ˜C estão 
muito afastadas entre si. As esferas são então 

interligadas por fios metálicos de capacitância 
até que o sistema atinge completo 

equilíbrio. Nessa situação, determine o valor da 

quantidade de carga, em microcoulombs, da esfera 

2. Um capacitor é feito de duas placas condutoras, 
planas e paralelas, separadas pela distância de 0,5 

ar entre elas. A diferença de potencial 

se o ar contido entre as placas por 

uma placa de vidro, de constante dielétrica cinco 
vezes maior do que a do ar, e permanecendo 

constante a carga das placas, qual será a diferença 

se que o máximo campo elétrico que 

pode existir no ar seco sem produzir descarga é de 
0,8 × 10§ volt/metro, determine a diferença de 
potencial máximo que o capacitor pode suportar, 

4. Um capacitor de placas paralelas está carregado 

com + 1˜ Coulomb, havendo entre as placas uma 
 metros. Em certo instante, uma das 

placas é afastada da outra, em movimento 
paralela e em projeção 
se a distância entre elas 

variar conforme o gráfico a seguir, sendo d‚ o 
máximo afastamento. Esboce os gráficos da tensão 
v(t) e da carga q(t) no capacitor, entre 0 e 2T 

5. A figura mostra um capacitor de placas paralelas 

de área A separadas pela distância d. Inicialmente 
o dielétrico entre as placas é o ar e a carga máxima 

suportada é Q(i). Para que esse capacitor suporte 
urna carga máxima Q(f) foi introduzida uma placa 
de vidro de constante dielétrica k e espessura d/2. 

Sendo mantida a diferença de potencial entre as 
placas, calcule a razão entre as cargas Q(f) e Q(i).

6. As figuras a seguir representam dois capacitores 

de placas planas e paralelas. A capacitância do 

Capacitor 1 vale C  e suas placas, de área A

uma, estão separadas por uma distância d

capacitância do Capacitor 2 vale C‚ = xC

placas, de área A‚ = 3A

separadas por uma distância d‚ = d

que o volume compreendido entre as placas do 

Capacitor 2 está totalmente preenchido com um 

material isolante, de constante dielétrica k = 4, 

determine o valor de x. 
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5. A figura mostra um capacitor de placas paralelas 

de área A separadas pela distância d. Inicialmente 
o dielétrico entre as placas é o ar e a carga máxima 

suportada é Q(i). Para que esse capacitor suporte 
carga máxima Q(f) foi introduzida uma placa 

de vidro de constante dielétrica k e espessura d/2. 

Sendo mantida a diferença de potencial entre as 
placas, calcule a razão entre as cargas Q(f) e Q(i). 

 
6. As figuras a seguir representam dois capacitores 

placas planas e paralelas. A capacitância do 

 e suas placas, de área A  cada 

uma, estão separadas por uma distância d . A 

 vale C‚ = xC  e suas 

A  cada uma, estão 

cia d‚ = d /2. Observando 

que o volume compreendido entre as placas do 

Capacitor 2 está totalmente preenchido com um 

material isolante, de constante dielétrica k = 4, 
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7. Para tirar fotos na festa de aniversário da filha, o 
pai precisou usar o flash da máquina fotográfica. 
Este dispositivo utiliza duas pilhas de 1,5 V, ligadas 

em série, que carregam completamente um 
capacitor de 15 ˜F. No momento da fotografia, 
quando o flash é disparado, o capacitor, 

completamente carregado, se descarrega sobre 
sua lâmpada, cuja resistência elétrica e igual a 6 ².

 
Calcule o valor máximo: 
 

a) da energia armazenada no capacitor;
 
b) da corrente que passa pela lâmpada quando o 

flash é disparado. 
 

8. Para a segurança dos clientes, o supermercado 
utiliza lâmpadas de emergência e rádios 
transmissores que trabalham com corrente 

contínua. Para carregar suas baterias, no entanto, 
esses dispositivos utilizam corrente alternada. Isso 

é possível graças a seus retificadores que 
possuem, cada um, dois capacitores de 1.400 ˜F, 
associados em paralelo. Os capacitores, 

descarregados e ligados a uma rede elétrica de 
tensão máxima igual a 170 V, estarão com carga 
plena após um certo intervalo de tempo t. 

Considerando t, determine: 
 

a) a carga elétrica total acumulada; 
b) a energia potencial elétrica total armazenada.
 

9. Um transformador ideal, que possui 300 espiras 
no enrolamento primário e 750 no secundário, é 
utilizado para carregar quatro capacitores iguais, 

cada um com capacitância C igual a 8 ,0 × 10−§ F.
Observe a ilustração. 
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7. Para tirar fotos na festa de aniversário da filha, o 

precisou usar o flash da máquina fotográfica. 
Este dispositivo utiliza duas pilhas de 1,5 V, ligadas 

em série, que carregam completamente um 
capacitor de 15 ˜F. No momento da fotografia, 
quando o flash é disparado, o capacitor, 

descarrega sobre 
sua lâmpada, cuja resistência elétrica e igual a 6 ². 

a) da energia armazenada no capacitor; 

b) da corrente que passa pela lâmpada quando o 

. Para a segurança dos clientes, o supermercado 
utiliza lâmpadas de emergência e rádios 
transmissores que trabalham com corrente 

contínua. Para carregar suas baterias, no entanto, 
esses dispositivos utilizam corrente alternada. Isso 

possível graças a seus retificadores que 
possuem, cada um, dois capacitores de 1.400 ˜F, 
associados em paralelo. Os capacitores, 

descarregados e ligados a uma rede elétrica de 
tensão máxima igual a 170 V, estarão com carga 

tempo t.  

b) a energia potencial elétrica total armazenada. 

. Um transformador ideal, que possui 300 espiras 
no enrolamento primário e 750 no secundário, é 

capacitores iguais, 

cada um com capacitância C igual a 8 ,0 × 10−§ F. 

Quando a tensão no enrolamento primário alcança 

o valor de 100 V, a chave K, inicialmente na 
posição A, é deslocada para a posição B, 
interrompendo a conexão do

transformador. Determine a energia elétrica 
armazenada em cada capacitor.
 

10-. Um desfibrilador externo, usado para reversão 
de paradas cardíacas, provoca a descarga rápida 

de um capacitor através do coração, por meio de 
eletrodos aplicados ao tórax do paciente. Na figura 
a seguir, vê-se o gráfico de descarga de um 

capacitor de capacidade C, inicialmente 100% 
carregado, através de um resistor de resistência R, 
em função do tempo, o qual é dado em termos da 

constante de tempo   = RC. Obse
constante de tempo  , a carga no capacitor reduz

se à metade. 
 

 

Supondo que o capacitor perca 87,5% de sua carga 
em 3 ms e que a resistência entre os eletrodos seja 
de 50 ², determine, para uma d.d.p. inicial entre as 

placas de 5 kV: 
a) a corrente média entre os eletrodos, nesse 
intervalo de 3 ms; 

b) a energia inicial armazenada no capacitor.
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Quando a tensão no enrolamento primário alcança 

o valor de 100 V, a chave K, inicialmente na 
posição A, é deslocada para a posição B, 
interrompendo a conexão dos capacitores com o 

transformador. Determine a energia elétrica 
armazenada em cada capacitor. 

. Um desfibrilador externo, usado para reversão 
de paradas cardíacas, provoca a descarga rápida 

de um capacitor através do coração, por meio de 
ados ao tórax do paciente. Na figura 
se o gráfico de descarga de um 

capacitor de capacidade C, inicialmente 100% 
carregado, através de um resistor de resistência R, 
em função do tempo, o qual é dado em termos da 

 = RC. Observe que, a cada 
, a carga no capacitor reduz-

 

Supondo que o capacitor perca 87,5% de sua carga 
em 3 ms e que a resistência entre os eletrodos seja 
de 50 ², determine, para uma d.d.p. inicial entre as 

corrente média entre os eletrodos, nesse 

b) a energia inicial armazenada no capacitor. 
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11. Duas placas metálicas paralelas Q e P, 
isoladas, são eletrizadas com uma carga de 1,0 × 

10−¨ C, uma negativamente, e a outra, 
positivamente. A diferença de potencial entre elas 
vale 100 V. 

 

a) DETERMINE a energia elétrica armazenada nas 
placas. 

b) Considere que um resistor de 50 ² é usado para 
ligar uma placa à outra. À medida que as placas se 
descarregam, a intensidade da corrente elétrica no 

resistor aumenta, diminui, ou não se altera? 
JUSTIFIQUE sua resposta. 

c) DETERMINE a quantidade total de calor liberado 
no resistor durante o processo de descarga das 
placas. 

 
12. O capacitor de 15 ˜F do circuito está 
inicialmente descarregado. Depois que 

for fechada, determine a carga total que passará 
pela chave, em ˜C. 

13. São dados um capacitor de capacitância (ou 

capacidade) C, uma bateria de f.e.m. ” e dois 
resistores cujas resistências são, respectivamente, 

R  e R‚. Se esses elementos forem arranjados 
como na figura adiante, a carga armazenada no 
capacitor será nula. Justifique esta afirmação.
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. Duas placas metálicas paralelas Q e P, 
isoladas, são eletrizadas com uma carga de 1,0 × 

10−¨ C, uma negativamente, e a outra, 
iferença de potencial entre elas 

 

a) DETERMINE a energia elétrica armazenada nas 

b) Considere que um resistor de 50 ² é usado para 
ligar uma placa à outra. À medida que as placas se 
descarregam, a intensidade da corrente elétrica no 

resistor aumenta, diminui, ou não se altera? 

c) DETERMINE a quantidade total de calor liberado 
no resistor durante o processo de descarga das 

. O capacitor de 15 ˜F do circuito está 
inicialmente descarregado. Depois que a chave Ch 

for fechada, determine a carga total que passará 

 
. São dados um capacitor de capacitância (ou 

capacidade) C, uma bateria de f.e.m. ” e dois 
resistores cujas resistências são, respectivamente, 

forem arranjados 
como na figura adiante, a carga armazenada no 
capacitor será nula. Justifique esta afirmação. 

14. Um raio entre uma nuvem e o solo ocorre 
devido ao acúmulo de carga elétrica na base da 

nuvem, induzindo uma carga de sinal contrário na
região do solo abaixo da nuvem. A base da nuvem 

está a uma altura de 2 km e sua área é de 200 km£. 
Considere uma área idêntica no solo abaixo da 
nuvem. A descarga elétrica de um único raio ocorre 

em 10−¤s e apresenta uma corrente de 50 kA. 
Considerando ”³ = 9 x 10−¢£ F/m, responda:

a) Qual é a carga armazenada na base da nuvem 
no instante anterior ao raio? 
b) Qual é a capacitância do sistema nuvem

nesse instante? 
c) Qual é a diferença de potencial entre a nuvem e 
o solo imediatamente antes do raio?

 
15. Três capacitores C  = C‚ = 

˜F estão associados como mostra a figura. A 
associação de capacitores está submetida a uma 
diferença de potencial de 120 V fornecida por uma 

bateria. Calcule o módulo da diferença de potencial 
entre os pontos B e C, em volts.

16. No circuito a seguir os três capacitores têm a 
mesma capacitância C  = C‚ = Cƒ = 
diferença de potencial nos terminais do capacitor 

C , em volts? 
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. Um raio entre uma nuvem e o solo ocorre 

devido ao acúmulo de carga elétrica na base da 

nuvem, induzindo uma carga de sinal contrário na 
região do solo abaixo da nuvem. A base da nuvem 

está a uma altura de 2 km e sua área é de 200 km£. 
Considere uma área idêntica no solo abaixo da 
nuvem. A descarga elétrica de um único raio ocorre 

em 10−¤s e apresenta uma corrente de 50 kA.  
³ = 9 x 10−¢£ F/m, responda: 

a) Qual é a carga armazenada na base da nuvem 

b) Qual é a capacitância do sistema nuvem-solo 

c) Qual é a diferença de potencial entre a nuvem e 
o solo imediatamente antes do raio? 

 = C‚ = 1,0 ˜F e Cƒ = 3,0 

˜F estão associados como mostra a figura. A 
associação de capacitores está submetida a uma 
diferença de potencial de 120 V fornecida por uma 

bateria. Calcule o módulo da diferença de potencial 
s B e C, em volts. 

 
. No circuito a seguir os três capacitores têm a 

 = C‚ = Cƒ = 1 ˜F. Qual a 
diferença de potencial nos terminais do capacitor 
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.
Um capacitor plano é formado de duas armaduras 

planas, iguais, cada uma de área A e colocadas 
paralelamente a uma distância d. A capacidade 
eletrostática C de um capacitor plano é dada por: 

C=EA/d, na qual E varia com a natureza do 
dielétrico colocado entre as armaduras. Quando o 

meio é o vácuo ou o ar E=8,85.10−¢£F/m, sendo F 
(farad) a unidade da capacidade eletrostática no 
Sistema Internacional. 

Ligando as armaduras do capacitor aos terminais 
de uma bateria, as armaduras ficam eletrizadas 

com cargas +Q e -Q conforme está indicado no 
esquema. 
 

17. 

A carga do capacitor é a carga Q da sua armadura 

positiva. A relação entre a carga Q e a ddp U é 

constante e igual à capacidade eletrostática do 

capacitor: Q/U=C. 

 

Quando uma ddp de 100V é aplicada nas 
armaduras de um capacitor de capacidade 
C=8,85.10−¢£F, a carga do capacitor, em coulombs, 

vale 
a) 8,85 × 10−¢¡ b) 8,85 × 10−ª c) 8,85 × 10−¨
d) 8,85 × 10−§ e) 8,85 × 10−¤ 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES. 

Um capacitor plano é formado de duas armaduras 

planas, iguais, cada uma de área A e colocadas 
a d. A capacidade 

eletrostática C de um capacitor plano é dada por: 

C=EA/d, na qual E varia com a natureza do 
dielétrico colocado entre as armaduras. Quando o 

meio é o vácuo ou o ar E=8,85.10−¢£F/m, sendo F 
(farad) a unidade da capacidade eletrostática no 

Ligando as armaduras do capacitor aos terminais 
de uma bateria, as armaduras ficam eletrizadas 

Q conforme está indicado no 

 
A carga do capacitor é a carga Q da sua armadura 

a carga Q e a ddp U é 

constante e igual à capacidade eletrostática do 

Quando uma ddp de 100V é aplicada nas 
armaduras de um capacitor de capacidade 
C=8,85.10−¢£F, a carga do capacitor, em coulombs, 

8,85 × 10−¨ 

EXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

No início do século XX (1910), o cientista norte
americano ROBERT MILLIKAN conseguiu 

determinar o valor da carga elétrica do ELÉTRON 
como q = -1,6 × 10−¢ªC. Para is
de óleo eletrizadas dentro de um campo elétrico 

vertical, formado por duas placas eletricamente 
carregadas, semelhantes a um capacitor de placas 

planas e paralelas, ligadas a uma fonte de tensão 
conforme ilustração a seguir. 
g = 10 m/s£ 

 
18.  

Considere que a distância entre as placas seja d = 
1,0 mm e que o campo elétrico entre elas seja 

uniforme. A diferença de potencial entre as placas, 
fornecida pela fonte de tensão, é em volts:
a) 100  b) 220   c) 12 

 
19. Uma esfera condutora de raio 9,0 cm que se 

encontra no vácuo (K³=9.10ª N.m£ / C£) é eletrizada 
e adquire um potencial de 100V. Com a mesma 
carga elétrica desta esfera, um condensador plano 

de 1,0 nF criaria entre suas placas, distanciadas de 
1,0mm, um campo elétrico uniforme de intensidade:

a) 1.10−¥ V/m b) 1.10−¢ V/m 
d) 1.10¤ V/m e) 1.10¦ V/m 
 

20. Uma carga positiva Q em movimento retilí
uniforme, com energia cinética W, penetra em uma 
região entre as placas de um capacitor de placas 

paralelas, como ilustrado na figura.
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No início do século XX (1910), o cientista norte-
americano ROBERT MILLIKAN conseguiu 

determinar o valor da carga elétrica do ELÉTRON 
1,6 × 10−¢ªC. Para isso colocou gotículas 

de óleo eletrizadas dentro de um campo elétrico 

vertical, formado por duas placas eletricamente 
carregadas, semelhantes a um capacitor de placas 

planas e paralelas, ligadas a uma fonte de tensão 
 

 
Considere que a distância entre as placas seja d = 
1,0 mm e que o campo elétrico entre elas seja 

uniforme. A diferença de potencial entre as placas, 
fornecida pela fonte de tensão, é em volts: 

c) 12   d) 9 

. Uma esfera condutora de raio 9,0 cm que se 

encontra no vácuo (K³=9.10ª N.m£ / C£) é eletrizada 
e adquire um potencial de 100V. Com a mesma 

trica desta esfera, um condensador plano 

de 1,0 nF criaria entre suas placas, distanciadas de 
1,0mm, um campo elétrico uniforme de intensidade: 

 c) 1.10£ V/m  
 

. Uma carga positiva Q em movimento retilíneo 
uniforme, com energia cinética W, penetra em uma 
região entre as placas de um capacitor de placas  

paralelas, como ilustrado na figura. 
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Mantendo o movimento retilíneo, em direção 
perpendicular às placas, ela sai por outro orifício na 

placa oposta com velocidade constante e energia 
cinética reduzida para W/4 devido à ação do campo 
elétrico entre as placas. Se as placas estão 

separadas por uma distância L, pode
que o campo elétrico entre as placas tem módulo

 
a) 3W/(4QL) e aponta no sentido do eixo x.
b) 3W/(4QL) e aponta no sentido contrário a x.

c) W/(2QL) e aponta no sentido do eixo x.
d) W/(2QL) e aponta no sentido contrário a x.
e) W/(4QL) e aponta no sentido do eixo x.

 
21. Um capacitor é formado por duas placas 

paralelas, separadas 10mm entre sí. Considere as 
placas do capacitor perpendiculares ao plano do 
papel. Na figura são mostradas as intersecções das 

placas P  e P‚ e de algumas superfícies 
equipotenciais com o plano do papel. Ao longo do 
eixo médio AA', o campo elétrico é unifo

as placas e seu valor é E=10¦V/m. As superfícies 
equipotenciais indicadas estão igualmente 

espaçadas de 1mm ao longo do eixo. Uma carga 
q=10−¢¥C é levada do ponto O ao ponto P, 
indicados na figura. 

 
O trabalho realizado é: 

 
a) 0 J b) 5 × 10−¢£ J  c) 1 × 10−¢¢ J
 

d) 4 × 10−¢£ J e) 1 × 10−¢¡ J 
 
22. No circuito representado na figura adiante, o 

capacitor está inicialmente descarregado. Quando a 
chave é ligada, uma corrente flui pelo circuito até 

carregar totalmente o capacitor. Podemos afirmar 
que: 
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Mantendo o movimento retilíneo, em direção 
perpendicular às placas, ela sai por outro orifício na 

m velocidade constante e energia 
cinética reduzida para W/4 devido à ação do campo 
elétrico entre as placas. Se as placas estão 

separadas por uma distância L, pode-se concluir 
que o campo elétrico entre as placas tem módulo 

do eixo x. 
b) 3W/(4QL) e aponta no sentido contrário a x. 

c) W/(2QL) e aponta no sentido do eixo x. 
d) W/(2QL) e aponta no sentido contrário a x. 
e) W/(4QL) e aponta no sentido do eixo x. 

. Um capacitor é formado por duas placas 

10mm entre sí. Considere as 
placas do capacitor perpendiculares ao plano do 
papel. Na figura são mostradas as intersecções das 

 e P‚ e de algumas superfícies 
equipotenciais com o plano do papel. Ao longo do 
eixo médio AA', o campo elétrico é uniforme entre 

as placas e seu valor é E=10¦V/m. As superfícies 
equipotenciais indicadas estão igualmente 

espaçadas de 1mm ao longo do eixo. Uma carga 
q=10−¢¥C é levada do ponto O ao ponto P, 

 

c) 1 × 10−¢¢ J 

. No circuito representado na figura adiante, o 

capacitor está inicialmente descarregado. Quando a 
chave é ligada, uma corrente flui pelo circuito até 

carregar totalmente o capacitor. Podemos afirmar 

a) a energia que foi despendida pela fonte de força 
eletromotriz ” é (C”£)/2. 

b) a energia que foi dissipada no resistor independe 
do valor de R. 
c) a energia que foi dissipada no resistor é 

proporcional a R£. 
d) a energia que foi armazenada no capacitor se

maior se R fosse menor. 
e) Nenhuma energia foi dissipada no resistor.
 

23. Você tem três capacitores iguais, inicialmente 
carregados com a mesma carga, e um resistor. O 

objetivo é aquecer o resistor através da descarga 
dos três capacitores. Conside
possibilidades: 

 

 
IV. descarregando cada capacitor individualmente, 

um após o outro, através do resistor.
 

Assim, se toda energia dissipada for transformada 
em calor, ignorando as perdas para o ambiente, 
pode-se afirmar que: 

a) o circuito I é o que corresponde à maior geração 
de calor no resistor. 
b) o circuito II é o que gera menos calor no resistor

c) o circuito III é o que gera mais calor no resistor.
d) a experiência IV é a que gera mais calor no 

resistor 
e) todas elas geram a mesma quantidade de calor 
no resistor. 
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) a energia que foi despendida pela fonte de força 

b) a energia que foi dissipada no resistor independe 

c) a energia que foi dissipada no resistor é 

d) a energia que foi armazenada no capacitor seria 

e) Nenhuma energia foi dissipada no resistor. 

. Você tem três capacitores iguais, inicialmente 
carregados com a mesma carga, e um resistor. O 

objetivo é aquecer o resistor através da descarga 
dos três capacitores. Considere então as seguintes 

 

IV. descarregando cada capacitor individualmente, 

um após o outro, através do resistor. 

Assim, se toda energia dissipada for transformada 
em calor, ignorando as perdas para o ambiente, 

circuito I é o que corresponde à maior geração 

b) o circuito II é o que gera menos calor no resistor 

c) o circuito III é o que gera mais calor no resistor. 
d) a experiência IV é a que gera mais calor no 

mesma quantidade de calor 
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24. Duas baterias, de f.e.m. de 10V e 20V 
respectivamente, estão ligadas a duas resistências 

de 200² e 300² e com um capacitor de 2˜F, 
como mostra a figura. Sendo QÝ a carga de 
capacitor e P½ a potência total dissipa

estabelecido o regime estacionário, conclui

a) QÝ = 14˜C; P½ = 0,1 W. 
b) QÝ = 28˜C; P½ = 0,2 W. 

c) QÝ = 28˜C; P½ = 10 W. 
d) QÝ = 32˜C; P½ = 0,1 W. 

e) QÝ = 32˜C; P½ = 0,2 W. 
 
25. Considere o vão existente entre cada tecla de 

um computador e a base do seu teclado. Em cada 
vão existem duas placas metálicas, uma delas 

presa na base do teclado e a outra, na tecla. Em 
conjunto, elas funcionam como um capacitor de 
placas planas paralelas imersas no ar. Quando se 

aciona a tecla, diminui a distância entre as placas e 
a capacitância aumenta. Um circuito elétrico 
detecta a variação da capacitância, indicativa do 

movimento da tecla. Considere então um dado 
teclado, cujas placas metálicas têm 40 mm£ de área 

e 0,7 mm de distância inicial entre si. Considere 
ainda que a permissividade do ar seja 
”³=9.10−¢£F/m. Se o circuito eletrônico é capaz de 

detectar uma variação da capacitância a partir de 
0,2 pF, então, qualquer tecla deve ser deslocada de 
pelo menos 
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. Duas baterias, de f.e.m. de 10V e 20V 
respectivamente, estão ligadas a duas resistências 

e com um capacitor de 2˜F, 
como mostra a figura. Sendo QÝ a carga de 
capacitor e P½ a potência total dissipada depois de 

estabelecido o regime estacionário, conclui-se que: 

 

. Considere o vão existente entre cada tecla de 

um computador e a base do seu teclado. Em cada 
vão existem duas placas metálicas, uma delas 

presa na base do teclado e a outra, na tecla. Em 
conjunto, elas funcionam como um capacitor de 

s planas paralelas imersas no ar. Quando se 

aciona a tecla, diminui a distância entre as placas e 
a capacitância aumenta. Um circuito elétrico 
detecta a variação da capacitância, indicativa do 

movimento da tecla. Considere então um dado 
as metálicas têm 40 mm£ de área 

e 0,7 mm de distância inicial entre si. Considere 
ainda que a permissividade do ar seja 
”³=9.10−¢£F/m. Se o circuito eletrônico é capaz de 

detectar uma variação da capacitância a partir de 
ser deslocada de 

 

a) 0,1 mm b) 0,2mm 

d) 0,4 mm e) 0,5 mm 

 

26. A figura 1 mostra um capacitor de placas 
paralelas com vácuo entre as placas, cuja 
capacitância é C³. Num determinado instante, uma 

placa dielétrica de espessura d/4 e constante 
dielétrica K é colocada entre as placas do 

conforme a figura 2. Tal modificação altera a 
capacitância do capacitor para um valor C
Determine a razão C³/C . 

 

a) (3K + 1)/4K b) 4K/(3K + 1) 
 
d) 3/(4 + 12K) e) 1/(4 + 12K) 

 
27. No circuito a seguir, estando o capacitor com 

plena carga, levamos a chave k da posição 1 para a 
2. A quantidade de energia térmica liberada pelo 
resistor de 5 ², após essa operação, é:

a) 1 J b) 3 J c) 6 J d) 12 J
 
28. No circuito representado a seguir, o gerador de 

força eletromotriz 10 V é ideal e todos os 
capacitores estão inicialmente descarregados. 

Giramos inicialmente a chave CH para a posição 
(1) e esperamos até que C  adquira carga máxima. 
A chave Ch é então girada para a posição (2
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c) 0,3 mm  

6. A figura 1 mostra um capacitor de placas 
paralelas com vácuo entre as placas, cuja 
capacitância é C³. Num determinado instante, uma 

placa dielétrica de espessura d/4 e constante 
dielétrica K é colocada entre as placas do capacitor, 

conforme a figura 2. Tal modificação altera a 
capacitância do capacitor para um valor C . 

 
 c) (4 + 12K)/3 

 

7. No circuito a seguir, estando o capacitor com 

plena carga, levamos a chave k da posição 1 para a 
2. A quantidade de energia térmica liberada pelo 
resistor de 5 ², após essa operação, é: 

 
d) 12 J e) 15 J 

tado a seguir, o gerador de 

força eletromotriz 10 V é ideal e todos os 
capacitores estão inicialmente descarregados. 

Giramos inicialmente a chave CH para a posição 
 adquira carga máxima. 

A chave Ch é então girada para a posição (2). A 
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nova diferença de potencial entre as armaduras de 
C  será igual a: 

 

 

a) 8 V b) 6 V c) 5 V d) 4 V e) zero

 
29. A energia armazenada pela associação de 3 
capacitores de mesmo valor nominal, mostrada a 

seguir, é 0,1J. A capacitância de cada capacitor é:

 
a) 10 ˜F b) 15 ˜F c) 20 ˜F

d) 25 ˜F e) 30 ˜F 
 

 

 
 

30.  

A carga elétrica que a associação de capacitores 

abaixo armazena, quando estabelecemos entre A e 
B a d.d.p. de 22V, é 
 

a) 22 ˜C  b) 33 ˜C  c) 44 ˜C
d) 66 ˜C  e) 88 ˜C 
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nova diferença de potencial entre as armaduras de 

 

e) zero 

. A energia armazenada pela associação de 3 
capacitores de mesmo valor nominal, mostrada a 

seguir, é 0,1J. A capacitância de cada capacitor é: 

 
c) 20 ˜F  

 
A carga elétrica que a associação de capacitores 

abaixo armazena, quando estabelecemos entre A e 

c) 44 ˜C   

31.  
 

A figura 1 ilustra um capacitor 
armaduras, idênticas, distam entre si de 2,0mm. 

Associamos três capacitores iguais a esse, 
conforme a ilustração da figura 2, e estabelecemos 

entre os pontos A e B uma d.d.p. de 240V. A 
intensidade do vetor campo elétrico num ponto 
entre as armaduras de um desses capacitores, 

eqüidistante delas e longe de suas bordas, é:
a) zero 

b) 4,0 . 10¥ V/m 
c) 8,0 . 10¥ V/m 
d) 1,2 . 10¦ V/m 

e) impossível de ser determinada sem 
conhecermos a  capacitância de cada capacitor.
 

32. O circuito a seguir represen
12V e três capacitores de capacitâncias C

C‚=Cƒ=20˜F. 
 

 
A carga elétrica armazenada no capacitor de 40˜F 
e a diferença de potencial nos terminais de um dos 

capacitores de 20˜F são, respectivamente,
a) 4,8 . 10−¥ C e 6,0 V b) 4,8 

c) 2,4 . 10−¥ C e 6,0 V d) 2,4 . 10−¥ C e 3,0 V
e) 1,2 . 10−¥ C e 12 V 
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A figura 1 ilustra um capacitor plano, cujas 
armaduras, idênticas, distam entre si de 2,0mm. 

Associamos três capacitores iguais a esse, 
conforme a ilustração da figura 2, e estabelecemos 

entre os pontos A e B uma d.d.p. de 240V. A 
intensidade do vetor campo elétrico num ponto 

maduras de um desses capacitores, 

eqüidistante delas e longe de suas bordas, é: 

e) impossível de ser determinada sem 
conhecermos a  capacitância de cada capacitor. 

. O circuito a seguir representa uma bateria de 
V e três capacitores de capacitâncias C =40˜F e 

 

A carga elétrica armazenada no capacitor de 40˜F 
e a diferença de potencial nos terminais de um dos 

capacitores de 20˜F são, respectivamente, 
 . 10−¥ C e 3,0 V  

d) 2,4 . 10−¥ C e 3,0 V 
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33. O esquema representa duas placas condutoras, 
P  e P‚, ligadas a uma bateria que fornece uma 

tensão constante U.  
 

 
Considerando a situação apresentada no esquema,
(     ) As placas P  e P‚ estão eletrizadas.  

(     ) O campo elétrico na região entre as placas na 
parte  central vale U/d. 
(     ) Enquanto as placas estiverem se 

aproximando, uma da outra, a bateria fornece 
corrente elétrica. 

(     ) Quando as placas são afastadas, uma da 
outra, a  carga elétrica delas aumenta. 
(     ) As placas dissipam muita energia da bateria e, 

por isso, se aquecem muito. 
 
34. Três capacitores idênticos, quando 

devidamente associados, podem apresentar uma 
capacitância equivalente máxima de 18 ˜F. A 

menor capacitância equivalente que podemos obter 
com esses mesmos três capacitores é, em ˜F:
a) 8 b) 6 c) 4 d) 2 e) 1 

 
35. A figura adiante representa o processo de
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. O esquema representa duas placas condutoras, 
 e P‚, ligadas a uma bateria que fornece uma 

 

Considerando a situação apresentada no esquema, 
 e P‚ estão eletrizadas.   

(     ) O campo elétrico na região entre as placas na 

(     ) Enquanto as placas estiverem se 

aproximando, uma da outra, a bateria fornece 

ão afastadas, uma da 
 

(     ) As placas dissipam muita energia da bateria e, 

. Três capacitores idênticos, quando 

devidamente associados, podem apresentar uma 
xima de 18 ˜F. A 

menor capacitância equivalente que podemos obter 
com esses mesmos três capacitores é, em ˜F: 

. A figura adiante representa o processo de 

descarga de um capacitor como função do tempo. 
No tempo t = 0, a diferença 

placas do capacitor era  V³=12 volts. No instante de 
tempo t , assinalado no gráfico, a diferença de 
potencial, em volts,  entre as placas do capacitor é:

a) 1,5 b) 3,0 c) 4,5 d) 6,0 

 
36. No circuito mostrado na figura, o capacitor C
de capacitância C, está inicialmente carregado com 

uma carga Q, e os outros dois capacitores C‚ e Cƒ 
cada um de capacitância 2C, estão descarregados. 
Após a chave S ser fechada e transcorrido um 

longo intervalo de tempo, a carga final no capacitor 
C  é  

a) 2Q b) Q/2 c) 4Q d) Q/4
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descarga de um capacitor como função do tempo. 
 de potencial entre as 

placas do capacitor era  V³=12 volts. No instante de 
, assinalado no gráfico, a diferença de 

potencial, em volts,  entre as placas do capacitor é: 

 
 e) 7,5 

. No circuito mostrado na figura, o capacitor C , 
de capacitância C, está inicialmente carregado com 

uma carga Q, e os outros dois capacitores C‚ e Cƒ 
cada um de capacitância 2C, estão descarregados. 
Após a chave S ser fechada e transcorrido um 

ervalo de tempo, a carga final no capacitor 

 
d) Q/4 e) Q 
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GABARITOGABARITOGABARITOGABARITO    
 

1. 32/3 ˜C. 
 
2. a) 40 V.; b) 400 V. 

 
3. Unidade sistema 

internacional para capacidade 
elétrica. 
 

4. Observe os gráficos a seguir: 
 

 
 
5.  Q(f)/Q(i) = 2k/(1 + k) 

 
6. 24 
 

7. a) 6,75 × 10−¦ J; b) 0,5 A 
 

9. a) Carga elétrica acumulada 
¸ 0,48 C 
 

b) Energia potencial elétrica 
acumulada ¸ 40,5 J 
 

10. EÝ = 6,25 × 10−£J 
 

11. a) 29,2 A; b) 250 J 
 
12. a) 5 × 10−§ J.; b) Diminui.  

c) 5 × 10−§ J. 
 

13. 18 ˜C. 
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14. Os terminais do capacitor 

estão ligados por fio condutor 
de resistência nula, logo a 
diferença de potencial (ddp) 

entre seus suportes será zero. 
Já que Q = C.U, a carga no 

capacitor será nula. 
 
15. a) 50 C; b) 9.10−¨F  

c) 5,6.10¨V 
 
16. 48V. 

 
17. Os capacitores C‚ e Cƒ 

estão ligados em paralelo. A 
capacitância equivalente é 
C(eq) = 2C‚. Portanto a 

diferença de potencial no 
capacitor C  será o dobro. 
Ficamos então com 60 V no 

capacitor C . 
 

19. [A] 
 
21. [A] 

 
24. [D] 

 
25. [B] 
 

26. [D] 
 
27. [B] 

 
28. Não existe uma alternativa 

correta! 
 
29. [B] 

 
34. [B] 
 

36. [A] 
 

37. [C] 
 

38. [A] 
 

41. [E] 
 
43. [B] 

 
55. V V V F F

 
56. [D] 
 

57. [C] 
 
58. [B] 
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55. V V V F F 


