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Só serão consideradas as respostas que forem devidamente justificadas.
Não é permitido o uso de calculadoras.

Questão 01: Campo elétrico de uma esfera polarizada

Uma esfera de raio R, neutra, possui uma polarização dada por

P = kr,

onde k é uma constante e r é o vetor a partir do centro.

(a) (1,0) Calcule a densidade superficial de carga de polarização.

(b) (1,0) Calcule a densidade volumétrica de carga de polarização.

(c) (1,0) Encontre o campo dentro da esfera (r < R).

(d) (1,0) Encontre o campo fora da esfera (r > R).

Questão 02: Campo magnético de duas espiras
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Duas espiras circulares, ambas de raio R, com eixos no eixo
z e com planos paralelos ao plano xy, estão separadas por
uma distância d, como mostra a figura. A espira de baixo
porta uma corrente i1, enquanto que a de cima porta uma
corrente i2, nos sentidos indicados na figura.

(a) (2,0) Calcule o vetor campo magnético no ponto A
indicado na figura, que está localizado no ponto médio
da distância entre os centros das espiras.

(b) (1,0) Calcule a força magnética exercida em uma
part́ıcula com carga q que, em um determinado ins-
tante de tempo, está passando no ponto A com velocidade v = v0 ŷ.

Questão 03: Campo magnético produzido por um fio longo

Um cabo coaxial em formato de fio retiĺıneo longo (ver figura) é formado por uma região interna
de raio a, por onde flui uma corrente uniforme i, e outra região com raio entre a e b, por onde
flui uma corrente na mesma direção, porém com densidade dada por

b 

a 

J = αs2

onde s é a distância ao eixo do fio e α é uma constante.

(a) (1,0) Calcule o campo magnético na região interna (s < a).

(b) (1,0) Calcule o campo magnético na região intermediária
(a < s < b).

(c) (1,0) Calcule o campo magnético na região externa (s < b).
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