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Exercícios de capacitores 

 

NÍVEL INICIAL 

1) O capacitor é um dispositivo cuja finalidade é: 

a) Armazenar corrente elétrica; 

b) Armazenar cargas elétricas; 

c) Armazenar resistência elétrica; 

d) Produzir uma corrente elétrica alternada; 

e) Gerar calor. 

 

2) (UEPI) Um capacitor possui capacitância igual a 

4,0.10-6 F. Quando submetido a uma tensão de 200 V 

ele acumula uma quantidade de carga igual a: 

a) 4,0.10-4 C  d) 7,0.10-4 C 

b) 5,0.10-4 C  e) 8,0.10-4 C 

c) 6,0.10-4 C 

 

3) (ENEM) Atualmente, existem inúmeras opções de 

celulares com telas sensíveis ao toque (touchscreen). 

Para decidir qual escolher, é bom conhecer as 

diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis 

ao toque existentes no mercado. Existem dois sistemas 

básicos usados para reconhecer o toque de uma pessoa: 

O primeiro sistema consiste de um painel de vidro 

normal, recoberto por duas camadas afastadas por 

espaçadores. Uma camada resistente a riscos é 

colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente 

elétrica passa através das duas camadas enquanto a tela 

está operacional. Quando um usuário toca a tela, as 

duas camadas fazem contato exatamente naquele 

ponto. A mudança no campo elétrico é percebida, e as 

coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo 

computador. 

No segundo sistema, uma camada que armazena carga 

elétrica é colocada no painel de vidro do monitor. 

Quando um usuário toca o monitor com seu dedo, 

parte da carga elétrica é transferida para o usuário, de 

modo que a carga na camada que a armazena diminui. 

Esta redução é medida nos circuitos localizados em 

cada canto do monitor. Considerando as diferenças 

relativas de carga em cada canto, o computador calcula 

exatamente onde ocorre o toque. 
Disponível em: http://eletronicos.hsw.uol.com.br. Acesso em: 18 set. 2010 

(adaptado). 

O elemento de armazenamento de carga análogo ao 

exposto no segundo sistema e a aplicação cotidiana 

correspondente, são, respectivamente, 

a) receptores – televisor. 

b) resistores – chuveiro elétrico. 

c) geradores – telefone celular. 

d) fusíveis – caixa de força residencial. 

e) capacitores – flash de máquina fotográfica. 

4) A eletrônica atual usa diversos dispositivos 

minúsculos com incríveis capacidades. Um deles 

chama-se capacitor, cuja função é armazenar pequenas 

quantidades de energia elétrica por meio de cargas 

elétricas. 

 
Suponha que um desses elementos possua armazenado 

em seu interior 2.1015 elétrons. Considerando a 

quantidade de carga elétrica de cada elétron igual a 

1,6.10−19C, podemos afirmar que a quantidade total 

de carga do capacitor será: 

a) 0,32 𝐶 

b) −3,2 𝐶 

c) −3,2.10−4𝐶 

d) +3,2 𝐶 

e) zero 

 

5) Um capacitor possui capacitância de 3𝜇𝐹. Sabendo 

que a quantidade de cargas elétricas no capacitor é de 

36 𝜇𝐶, podemos afirmar que a d.d.p. entre as placas do 

capacitor e a sua energia potencial elétrica 

armazenada, são, respectivamente: 

a) 12 V e 2,592 mJ 

b) 12 V e 4,98 mJ 

c) 15 V e 2,592 mJ 

d) 15 V e 4,98 mJ 

e) 11 V e 3,768 mJ 

 

6) Suponha um capacitor de placas paralelas. Se 

diminuirmos a distância entre as placas pela metade, 

então 

a) sua capacitância diminui a metade. 

b) sua capacitância diminui à quarta parte. 

c) sua capacitância aumenta duas vezes. 

d) sua capacitância aumenta quatro vezes. 

e) não ocorre alteração na capacitância. 
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RESPOSTAS NÍVEL INICIAL: 

1) B 

2) E 

3) E 

4) C 

5) A 

6) C 
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NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

1) (UFV–MG) 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. 

 

2) (ITA–SP) 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 40mm2 de área e 0,7mm de 

distância inicial entre si. Considere ainda que a 

permissividade do ar seja ε0 = 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. 

 

3) (PUC–PR) Em um determinado relâmpago, a 

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

x 109 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 = 3,6x106 J) 

a) 1000 dias. 

b) 200 dias. 

c) 400 dias. 

d) 800 dias. 

e) 1200 dias. 

4) (UEPI) Assinale a alternativa correta acerca da 

capacitância de um capacitor de placas paralelas: 

a) é diretamente proporcional à área de cada placa e à 

distância entre elas 

b) é inversamente proporcional à área de cada placa e à 

distância entre elas 

c) é inversamente proporcional à área de cada placa e 

diretamente proporcional à distância entre elas 

d) é diretamente proporcional à área de cada placa e 

inversamente proporcional à distância entre elas 

e) independe do isolante entre as placas do capacitor 

 

5) (UNICAMP–SP) 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 200km2. 

Considere uma área idêntica no solo abaixo da nuvem. 

A descarga elétrica de um único raio ocorre em 10-3s e 

apresenta uma corrente de 50 kA. Considerando ε0 = 9 

× 10-12 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-solo nesse 

instante? 

c) Qual é a diferença de potencial entre a nuvem e o 

solo imediatamente antes do raio? 

 

6) (EMESCAM–ES) A desfibrilação é a aplicação de 

uma corrente elétrica em um paciente, através de um 

desfibrilador, um equipamento eletrônico cuja função é 

reverter um quadro de fibrilação auricular ou 

ventricular. A reversão ou cardioversão se dá 

mediante a aplicação de descargas elétricas no 

paciente, graduadas de acordo com a necessidade. Os 

choques elétricos em geral são aplicados diretamente 

ou por meio de eletrodos conectados a um capacitor 

previamente carregado colocados na parede torácica. 

No circuito a seguir, a fonte de 20 V possui uma 

resistência interna de 1Ω , e o capacitor é carregado até 

a carga máxima quando a chave k está na posição 1. 

Mudando-se a chave k para a posição 2, podemos 

afirmar que a carga no capacitor e a corrente elétrica 

gerada por ele, nesse instante, são respectivamente: 

 
a) 0,5 C e 4 A 

b) 0,6 C e 4 A 

c) 0,6 C e 5 A 

d) 0,7 C e 5 A 

e) 0,7 C e 6 A 
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7) (MULTIVIX–ES) Em um procedimento de 

ressuscitação é comum o uso de um desfibrilador. Uma 

versão bem simples desse aparelho funciona 

basicamente como um banco de capacitores em 

paralelo, conectados a dois eletrodos, que são 

carregados de forma a produzir uma descarga elétrica 

através dos eletrodos com objetivo de restabelecer ou 

reorganizar o ritmo cardíaco em situações de parada 

cardiorrespiratórias. Suponha ser este o caso e que a 

tensão de carga do capacitor seja V = 1000 V. Se, em 

um procedimento típico de ressuscitação, a energia da 

descarga é igual a E = 120 J, a capacitância total do 

banco de capacitores vale: 

a) C = 240.10−3 F 

b) C = 120. 10−3 F 

c) C = 240. 10−6 F 

d) C = 120. 10−6 F 

e) C = 60. 10−6 F 

 

8) (ENEM) Um cosmonauta russo estava a bordo da 

estação espacial MIR quando um de seus rádios de 

comunicação quebrou. Ele constatou que dois 

capacitores do rádio de 3 μF e 7 μF ligados em série 

estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi 

preciso substituir os capacitores defeituosos por um 

único capacitor que cumpria a mesma função. 

Qual foi a capacitância, medida em μF, do capacitor 

utilizado pelo cosmonauta? 

a) 0,10 

b) 0,50 

c) 2,1 

d) 10 

e) 21 

 

9) (UEPA) A desfibrilação é a aplicação de uma 

corrente elétrica em um paciente por meio de um 

equipamento (desfibrilador) cuja função é reverter um 

quadro de arritmia ou de parada cardíaca. Uma 

maneira de converter uma arritmia cardíaca em um 

ritmo normal é a cardioversão, que se dá mediante a 

aplicação de descargas elétricas na região próxima ao 

coração do paciente, graduadas de acordo com a 

necessidade, conforme o quadro abaixo. 

Os desfibriladores usuais armazenam até 360 J de 

energia potencial elétrica, alimentados por uma 

diferença de potencial de 4000 V. Considerando uma 

situação na qual haja necessidade de usar um 

desfibrilador em uma criança de 40 kg, o valor da 

capacitância do capacitor do desfibrilador na segunda 

desfibrilação, em μF, será igual a: 

a) 50 

b) 40 

c) 30 

d) 20 

e) 10 

 

10) (MACKENZIE-SP) A capacitância de um 

capacitor aumenta quando um dielétrico é inserido 

preenchendo todo o espaço entre suas armaduras. Tal 

fato ocorre porque: 

a) cargas extras são armazenadas no dielétrico. 

b) átomos do dielétrico absorvem elétrons da placa 

negativa para completar suas camadas eletrônicas 

externas. 

c) as cargas agora podem passar da placa positiva à 

negativa do capacitor. 

d) a polarização do dielétrico reduz a intensidade do 

campo elétrico no interior do capacitor. 

e) o dielétrico aumenta a intensidade do campo 

elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL INTERMEDIÁRIO: 

1) C 

2) B 

3) A 

4) D 

5) a) Q = 50C; b) C = 0,9 𝜇F; c) U = 5,5.107 V 

6) B 

7) C 

8) C 

9) D 

10) D 
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NÍVEL AVANÇADO 

 

1) (ITA–SP) A figura 1 mostra um capacitor de placas 

paralelas com vácuo entre as placas, cuja capacitância 

é C0. Num determinado instante uma placa dielétrica 

de espessura d/4 e constante “k” é colocada entre as 

placas do capacitor, conforme a figura 2. Tal 

modificação altera a capacitância do capacitor para C1. 

 
Determine a razão C0/C1. 

a) 
3𝑘+1

4𝑘
 

 

b) 
4𝑘

3𝑘+1
 

 

c) 
4+12𝑘

3
 

 

d) 
3

4+12𝑘
 

 

e) 
1

4+12𝑘
 

 

 

2) (ITA–SP) 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 “Qi” Para que o capacitor suporte 

uma carga máxima “Qf”, 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 “Qf” e “Qi”. 

 
 

 

3) (UFES) Um capacitor de placas planas e paralelas é 

construído por dois discos planos e circulares de raio 

“R”, separados por uma distância “d”, com R >> d.O 

espaço entre as placas é mantido sob vácuo e aplica-se 

uma diferença de potencial “V” entre elas. O capacitor 

pode ser considerado ideal, ou seja, o campo elétrico 

no espaço entre suas placas é uniforme. Sabe-se que a 

capacitância de um capacitor de placas planas e 

paralelas ideal é dada por 𝐶 =
𝜀0.𝐴

𝑑
, onde 𝜀0 é a 

permissividade do vácuo, “A” é a área de cada placa 

plana e “d” é a distância entre as placas. 

a) Determine o módulo da carga elétrica armazenada 

em cada placa. 

 

b) Uma carga puntiforme positiva “q”, de massa “m”, 

é lançada dentro do capacitor junto ao centro da placa 

positivamente carregada, com velocidade 𝑣0⃗⃗⃗⃗  paralela 

ao plano da placa. Determine quanto tempo a carga 

levará para atingir a placa negativamente carregada, 

desprezando a força gravitacional. 

 

c) Determine o módulo da velocidade da carga “q” no 

momento em que ela atinge a placa negativamente 

carregada, desprezando a força gravitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL AVANÇADO: 

1) A 

2) 
𝑄𝑓

𝑄𝑖
=

2𝑘

1+𝑘
 

3) a) 𝑄 =
𝜀0𝜋𝑅2𝑉

𝑑
;  

b) 𝑡 = (
2𝑚

𝑞𝑉
)

1

2
𝑑;  

c) 𝑣 = [𝑣0
2 + (

2𝑞𝑉

𝑚
)]

1

2
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