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 Exercícios da lista para serem entregues: 5, 7, 10, 14, 16 e 17. 
 
1) Uma bateria de fem ε e resistência interna r fornece corrente a um aparelho de 
resistência R. 
     a) Para que valor de R a potência fornecida é máxima?  
     b) Para esse valor de R, qual é a relação entre a potência fornecida e aquela dissipada 
na própria bateria? 
 
2) a) ache a resistência equivalente entre os pontos a e b na figura 
ao lado; 
    b) calcule a corrente em cada resistor se a diferença de 
potencial de 34,0 V é aplicada entre os pontos a e b. 
 
 
3) Considere o circuito mostrado ao lado. Ache: 
     a) a corrente no resistor 20 Ω;  
     b) a diferença de potencial entre os pontos a e b. 

 
 
4) O amperímetro mostrado na figura ao lado marca 2,0 A. 
Determine os valores de I1, I2 e ε. 
 
                                                  
5) Na figura ao lado o valor de RS pode ser ajustado através de um 
contato deslizante até que os potenciais dos pontos a e b sejam 
iguais. (Um teste para verificar se essa condição foi satisfeita é ligar 
temporariamente um amperímetro sensível entre os pontos a e b; se 
os potenciais dos dois pontos forem iguais, a indicação do 
amperímetro será zero.) Mostre que quando essa condição é satisfeita 
Rx = RSR2/R1. Uma resistência desconhecida (Rx) pode ser medida em termos de uma 
resistência de referência (RS) usando esse circuito, conhecido como ponte de Wheatstone. 
   
6) Para o circuito mostrado na figura, calcule: 
     a) a corrente no resistor de 2,0 Ω; 
     b) a diferença de potencial entre os pontos a e b. 
                                                                                                                  
 
7) O circuito mostrado na figura ao lado está ligado por um 
longo tempo.  
    a) Qual é a diferença de potencial entre os terminais do 
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capacitor? 
    b) Se a bateria é desconectada, quanto tempo leva para o capacitor descarregar até 
atingir 1 décimo da voltagem inicial? 
                                                                                                                                                                
8) Na figura ao lado temos, R1 = 5,0 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 15 Ω, C1 = 5,0 µF, 
C2 = 10 µF e a fonte ideal tem uma força eletromotriz ε = 20 V. Supondo 
que o circuito  se encontra no regime estacionário, qual é a energia total 
armazenada nos dois capacitores?  
 
9) No circuito da figura, a chave S permaneceu aberta por um longo 
período. 
 Então ela é subitamente fechada. Determine a constante de tempo: 

a) antes de a chave ser fechada; 
b) depois de a chave ser fechada; 
c) se a chave é fechada em t = 0, determine a corrente através dela em 

função do tempo.                                                             
                                             
10) O circuito  mostra um capacitor, duas fontes ideais, dois resistores e uma 
chave S. Inicialmente, a chave S permaneceu aberta por um longo tempo.  
    a) nesta situação, qual é a diferença de potencial nos extremos do capacitor? 
    Se a chave é fechada e permanece nessa posição por um longo tempo: 
    b)  qual é a nova ddp nos extremos do capacitor? 
    c) qual é a variação da carga do capacitor?  
    Suponha que C = 10 µF, ε1= 1,0 V, ε2= 3,0 V,  R1 = 0,2 Ω e R2 = 0,4 Ω. 
                 
11) A figura ao lado mostra o circuito de uma lâmpada piscante como as que 
são usadas  nas obras de estrada. Uma lâmpada fluorescente L (de 
capacitância desprezível) é ligada em paralelo com o capacitor C de um 
circuito RC. Existe uma corrente na lâmpada apenas quando a diferença de 
potencial aplicada a ela atinge a tensão de ruptura VL; nesse instante, o 
capacitor se descarrega totalmente através da lâmpada, e esta fica acesa por 
alguns momentos. Para uma  lâmpada com uma tensão de ruptura VL = 72 V, 
ligada a uma bateria ideal de 95,0 V e a um capacitor de 0,15 µF, qual deve ser o valor da 
resistência R para que a lâmpada pisque duas vezes por segundo?                                                           
 
12) Um resistor de 3,0 MΩ e um capacitor de 1,0 µF são ligados em série com uma fonte 
ideal de força eletromotriz ε = 4,0 V. Depois de transcorrido 1,0 s, determine:  
     a) a taxa de aumento de carga no capacitor;  
     b) a taxa de armazenamento de energia no capacitor;  
     c) a taxa de dissipação de energia no resistor;  
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    d) a taxa de fornecimento de energia pela fonte. 
 
13) Na figura ao lado, ε1 = 6,0 V, ε2 = 12,0 V, R1 = 200 Ω e R2 = 100 Ω. 
Determine: 
     a) o valor absoluto e o sentido (para baixo ou para cima)  da corrente 
no resistor 1; 
     b) o valor absoluto e o sentido (para baixo ou para cima)  da corrente 
no resistor 2; 
     c) o sentido da corrente na fonte 2. 
 
14) No circuito que aparece ao lado, o capacitor está inicialmente 
descarregado com a chave aberta. Em t =0 a chave é fechada.  
       a) qual a corrente fornecida pela fem imediatamente após a chave 
ser fechada? 
    b) deduza a expressão da corrente que passa pela fem em qualquer 
instante em que a chave está fechada; 
        c) Depois de um longo intervalo de tempo, a chave é aberta. Após S aberta, quanto 
tempo deve se passar para que a carga no capacitor diminua de 10% de seu valor, se R1 = 
R2= 5 kΩ e C = 1,0 µF? 
 
15)  Na figura ao lado, suponha que a chave S esteve fechada 

por um tempo suficientemente longo para que o 
capacitor se carregasse completamente. 
a) calcule a corrente estacionária em cada resistor; 
b) calcule a carga final no capacitor; 
A chave é agora aberta em t = 0.  
c) escreva uma equação para a corrente i2 em R2 em 
função do tempo; 

   d) calcule o tempo necessário para que a carga do capacitor caia para 1/5 do seu valor 
inicial. 
 

16) No circuito ao lado, ε = 1,2 kV, C = 6,5 µF e R1= R2= R3= 0,73 M Ω . 
Com o capacitor C totalmente descarregado, a chave S é fechada 
bruscamente no tempo t=0. Determine, para o instante t=0,  (a) a corrente 
i1 no resistor 1; (b) a corrente i2 no resistor 2; (c) a corrente i3 no resistor 
3. Determine, para t→∞  ( ou seja, após várias constantes de tempo), (d) 
i1; (e) i2; (f) i3. Determine a diferença de potencial V2 no resistor 2 (g) em 
t=0 e (h) em t→∞ . (i) faça um esboço do gráfico de V2 em função de t 
no intervalo entre esses dois instantes extremos. 
 

R2 
R1 S 

 

C 
 

 
ε 
ε  



F-328 – Física Geral III – 2o
 Semestre 2013 

LISTA DO CAPÍTULO 27 

4/4 

17) Desafio 1: 
       Considere os dados do enunciado do exercício 16 (exercício anterior). 
        a) qual é a resistência equivalente do circuito?; 
        b) qual é a constante de tempo do circuito?;  
        Aplique as regras de Kirchhoff a duas malhas do circuito e calcule: 
        c)  a carga do capacitor em função do tempo;  
        d) a corrente através dele em função do tempo; 
        e) a corrente através de R1 e R2 em função do tempo.  
 
18) Desafio 2: 
      Na configuração da figura ao lado, todos os resistores têm 
mesma resistência r.  

a) utilizando argumentos de simetria, mostre que a corrente 
através de qualquer resistor  é I/3 ou I/6; 

b) mostre que a resistência equivalente entre os pontos a e b é  
5/6 r.  

 
 


