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4a PROVA DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO (Atividade P4)∗

1. (1,25) Um elétron se move através de um campo magnético uniforme dado por ~B = Bxî+(3Bx)ĵ. Em um determinado

instante, o elétron possui a velocidade ~v = (2, 0̂i+4, 0ĵ)m/s e a força magnética atuando sobre ele é (6, 4×10−19N)k̂.
Determine Bx.

2. (1,25) A Figura 1 mostra um cilindro de madeira de massa m = 0, 250 kg e comprimento L = 0, 100m com N = 10, 0
voltas de �o enrolado ao seu redor longitudinalmente, de modo que o plano da bobina de �o contenha o eixo do
cilindro. Qual a menor corrente i que atravessa a bobina que evitará que o cilindro role para baixo de um plano
inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal, na presença de um campo magnético uniforme vertical de intensidade
0, 500T , se o plano da bobina for paralelo ao plano inclinado?

3. (1,25) Um próton se desloca a uma velocidade constante de +50m/s ao longo de um eixo z, atravessando campos

elétrico e magnético cruzados. O campo magnético é ~B = (2, 0mT )ĵ. Qual o campo elétrico?

4. (1,25) A Figura 2 mostra uma seção transversal de uma �ta longa e �na de largura w que está transportando uma
corrente total i uniformemente distribuída para dentro da página. Calcule a intensidade, a direção e o sentido do
campo magnético ~B no ponto P do plano da tira a uma distância d da sua borda. (Dica: Imagine a �ta sendo
constituída de muitos �os paralelos longos e �nos).

5. (1,25) A densidade de corrente no interior de um �o cilíndrico sólido e longo de raio a está na direção do eixo central
e varia linearmente com a distância radial r contada a partir de eixo de acordo com J = J0r/a. Determine o campo
magnético no interior do �o.

6. (1,25) Em um certo local das Filipinas, o campo magnético da Terra de 39µT é horizontal e está voltado para o
norte. Suponha que o campo seja nulo a exatamente 8, 0 cm acima de um �o horizontal reto e longo que transporta
uma corrente constante. Qual (a) a intensidade e (b) o sentido da corrente?

7. (1,25) Cada um dos oito condutores da Figura 3 transporta 2, 0A de corrente para dentro ou para fora da página.

Duas trajetórias são indicadas são indicadas para a integral de linha
∮
~B · d~s. Qual o valor da integral para a

trajetória (a) à esquerda e (b) à direita?

8. (1,25) Em um experimento nuclear, um próton com energia cinética de 1, 0MeV se move em uma trajetória circular
em um campo magnético uniforme. Qual energia deve ter (a) uma partícula alfa (q = +2e, m = 4, 0u) e (b) um
dêuteron (q = +e, m = 2, 0u) para que percorram a mesma trajetória circular?

Figura 1: Problema 2 Figura 2: Problema 4 Figura 3: Problema 7

"O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é quem faz as verdadeiras perguntas".

Claude Lévi-Strauss

∗IMPORTANTE: Todas as questões são obrigatórias. A nota da avaliação será de 0 a 10,0 pontos e a contribuição da mesma para a N2

será a nota multiplicada pelo peso 0,8 conforme especi�cado no plano de curso.


