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a) 0,25cm

2
  

b) 0,50cm
2
  

c) 1,5cm
2
 

d) 2,0cm
2
 

e) 4,0cm
2
 

 
16) (AFA-2001) Dois capacitores planos, de placas paralelas, 

de mesma capacitância, 1 mF, são ligados em paralelo e 

conectados a uma fonte de tensão de 20 V. Após ambos 

estarem completamente carregados, são desconectados da 

fonte, e uma resistência é colocada no lugar da fonte, de 

maneira que, em um intervalo de tempo de 0,5 s, ambos se 

descarregam completamente. A corrente média, em 

ampéres, na resistência vale 

 

a) 2 x 10
-1

 

b) 4 x 10
-1

 

c) 5 x 10
-2

 

d) 8 x 10
-2

 

 

 
17) (ITA-1998) Duas baterias, de f.e.m. de 10 V e 20 V 

respectivamente, estão ligadas a duas resistências de 200  

e 300  e com um capacitor de 2 F, como mostra a figura.  

 
Sendo QC a carga do capacitor e Pd a potência total 

dissipada depois de estabelecido o regime estacionário, 

conclui-se que: 

a) Qc = 14 C; Pd = 0,1 W. 

b) Qc = 28 C; Pd = 0,2 W. 

c) Qc = 28 C; Pd = 10 W. 

d) Qc = 32 C; Pd = 0,1 W. 

e) Qc = 32 C; Pd = 0,2 W. 

 

 
18) (Mack-2007) Duas pequenas esferas metálicas idênticas, 

A e B, de capacitâncias iguais a 5,0 . 10 
1
 pF cada uma, 

estão eletrizadas com cargas de mesmo sinal. Quando a 

diferença de potencial elétrico entre elas é VA  VB = 10 

V, a diferença QA  QB, entre suas cargas elétricas é 

a) 5,0 C 

b) 10 nC 

c) 5,0 nC 

d) 10 pC 

e) 5,0 pC 

19) (UFMG-1994) Duas placas metálicas paralelas Q e P, 

isoladas, são eletrizadas com uma carga de 1,0 x 10
-7     

C, 

uma negativamente, e a outra, positivamente. A diferença 

de potencial entre elas vale 100V. 

 
a) DETERMINE a energia elétrica armazenada nas placas. 

b) Considere que um resistor de 50  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. 

 

 
20) (UFV-2005) Duplicando-se a diferença de potencial 

entre as placas de um capacitor, é CORRETO afirmar que: 

a) a carga e a capacitância do capacitor também são 

duplicadas. 

b) a carga e a capacitância do capacitor permanecem 

constantes. 

c) a carga do capacitor é duplicada, mas sua capacitância 

permanece constante. 

d) a carga e a capacitância do capacitor são reduzidas à 

metade dos valores iniciais. 

e) a carga do capacitor é duplicada e sua capacitância é 

reduzida à metade. 

 

 
21) (UFV-2005) Duplicando-se a diferença de potencial 

entre as placas de um capacitor, é CORRETO afirmar que: 

a) a carga e a capacitância do capacitor também são 

duplicadas. 

b) a carga e a capacitância do capacitor permanecem 

constantes. 

c) a carga do capacitor é duplicada, mas sua capacitância 

permanece constante. 

d) a carga e a capacitância do capacitor são reduzidas à 

metade dos valores iniciais. 

e) a carga do capacitor é duplicada e sua capacitância é 

reduzida à metade. 

 

 
22) (PUC - PR-2007) Em um determinado relâmpago, a 

diferença de potencial entre a nuvem e o solo é de 1,0 x 10
 9

 

V e a quantidade de carga elétrica transferida é de 36 C. Se 

toda a energia desse relâmpago pudesse ser armazenada e 

depois utilizada, durante quantos dias ela poderia alimentar 

uma residência cujo consumo mensal é de 150 kWh? (1kwh 

x 3,6x10
6
 J) 

a) 1000 dias. 

 
 

3 | Projeto Medicina  www.projetomedicina.com.br  
 

10) (AFA-2003) Considere a associação da figura abaixo: 

 
As cargas, em C, de cada capacitor C1, C2 e C3 são, 

respectivamente: 

 

a) 200, 400 e 600.  

b) 200, 300 e 400.  

c) 600, 400 e 200. 

d) 600, 200 e 400. 

 
11) (ITA-2001) Considere o circuito da figura, assentado nas 

arestas de um tetraedro, construído com 3 resistores de 

resistência R, um resistor de resistência R1, uma bateria de 

tensão U e um capacitor de capacitância C.  

 

                                        

 
 

O ponto S está fora do plano definido pelos pontos P, W e 

T. Supondo que o circuito esteja em regime estacionário, 

pode-se afirmar que  

a) a carga elétrica no capacitor é de 2,0 10
-6

 F, se R1 = 3 R.  

b) a carga elétrica no capacitor é nula, se R1 = R.  

c) a tensão entre os pontos W e S é de 2,0 V, se R1 = 3 R.  

d) a tensão entre os pontos W e S é de 16 V, se R1 = 3 R.  

e) nenhuma das respostas acima é correta.  

 
12) (ITA-2005) 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 40mm
2
 de área e 0,7mm de distância inicial 

0 

= 9 ×10
-12 

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: 

a) 0,1mm. 

b) 0,2mm. 

c) 0,3mm. 

d) 0,4mm. 

e) 0,5mm. 

 

 

 
13) (Mack-2007) Dois capacitores de capacidade C1 e C2 

com C1 > C2 são associados em série e os terminais da 

associação são ligados a um gerador de tensão constante U. 

Sendo U1 a diferença de potencial elétrico (d.d.p.) entre os 

terminais do capacitor de capacidade C1 e U2 a d.d.p. entre 

os terminais do capacitor de capacidade C2, podemos 

afirmar que, para qualquer valor de U, sempre teremos 

a) U1 > U2 

b) U1 < U2 

c) U1 = U2 

d) U1 = (U2)
2
 

e) U1 = 2U  

 

 
14) (UFC-2009) Dois capacitores desconhecidos são ligados 

em série a uma bateria de força eletromotriz , de modo 

que a carga final de cada capacitor é q. Quando os mesmos 

capacitores são ligados em paralelo à mesma bateria, a 

carga total final da associação é 4q. Determine as 

capacitâncias dos capacitores desconhecidos. 

 

 
15) (Mack-2004) Dois capacitores planos idênticos, cujas 

placas possuem 1,00cm
2
 de área cada uma, estão associados 

em série, sob uma d.d.p. de 12,0V. Deseja-se substituir os 

dois capacitores por um único capacitor que tenha uma 

capacidade elétrica equivalente à da associação. Se o novo 

capacitor também for plano, possuir o mesmo dielétrico e 

mantiver a mesma distância entre as placas, a área de cada 

uma delas deverá ter: 
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0,050 . Quando o amperímetro ideal assinala 0 A, o 

voltímetro ideal assinala _____ V, a carga elétrica do 

capacitor C1 é _____ µC e a carga elétrica do capacitor C2 é 

_____ µC.  

 

         
 

Os valores que preenchem correta e respectivamente as 

lacunas, na ordem de leitura, são:  

a) 6,0; 14,4 e 14,4.   

b) 5,95; 14,4 e 14,4.  

c) 5,95; 9,6 e 14,4.    

d) 6,0; 9,6 e 14,4. 

e) 6,0; 14,4 e 9,6.  

 

 

 
28) (Mack-1996) 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 , após essa operação, é:  

 
a) 1 J 

b) 3 J 

c) 6 J 

d) 12 J 

e) 15 J 

 

 

 
29) (Mack-2004) No circuito ao lado, a lâmpada L apresenta 

inscrição nominal (3W - 6V), o gerador elétrico utilizado é 

considerado ideal e o capacitor não apresenta carga elétrica. 

No momento em que a chave Ch é fechada, a lâmpada 

acende e o amperímetro ideal A1 acusa uma intensidade de 

corrente igual a 0,10 A. Instantes depois, a lâmpada apaga, 

esse mesmo amperímetro marca zero e o amperímetro A2, 

também ideal, indica: 

 
a) 0,10A  

b) 0,20A  

c) 0,30A 

d) 0,40A 

e) 0,50A 

 

 
30) (UFPB-2002) No circuito ao lado, tem-se que 

10R
 e C = 2 10- 6 F. No instante em que 

i = 2 10- 1 A, determine: 

 

 
 
a) a diferença de potencial entre os pontos P e Q. 

b) a carga no capacitor. 

 

 

 

 
31) (Mack-1998) No circuito dado , a chave k pode ser 

ligada tanto ao ponto X como ao Y. Quando é ligada ao 

ponto X, o amperímetro ideal A indica 0,4 A e quando é 

ligada ao ponto Y, a energia elétrica armazenada no 

capacitor é: 

 
a) 2,25  10

-1
 J 

b) 4,0  10
-8

 J 

c) 8,0  10
-8

 J 

d) 4,5  10
-9

 J 

e) 9,0  10
-9

 J 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


