
  

  

 

 

 

 

ES 203 - Eletromagnetismo 1 – 2009.01 
2o. Exercício Escolar – 18/05/2009 

 
Professor:  Eduardo Fontana 
• Primeiro leia todo este folheto antes de resolver qualquer questão. 

• Zele pelo seu tempo dedicando-se, primeiro, às questões mais fáceis. 

• Resolva cada questão de forma CLARA e CONCISA, demonstrando seu conhecimento sobre o tema da 

questão. 

• Relaxe,  trabalhe bem, concentre-se apenas na prova e boa sorte! 

 

 
 

Q1 Um anel de raio a está localizado no plano xy com centro na origem e com densidade linear de carga 

l ( ) = cos( ) (C/m).  Admitindo que o anel esteja no vácuo, determine 

a) O potencial eletrostático em um ponto qualquer do eixo z. 

b) O vetor campo elétrico nesse ponto. 

 

Q2 Considere um plano infinitamente extenso com distribuição uniforme de carga 
s = k  (C/m

2
) e imerso no vácuo. 

Defina o eixo z como qualquer eixo perpendicular ao plano. Determine a quantidade  U U z = h2( ) U z = h1( ) , 

definida como a diferença entre a energia potencial de uma carga  q no plano z = h2  e a energia potencial dessa carga 

no plano z = h1, com h1 > 0  e h2 > 0.  

 

Q3 Considere um capacitor de placas paralelas de pequena espessura d, de forma que cada placa possa ser 

considerada infinitamente extensa. Admita que esse capacitor seja parcialmente preenchido com um dielétrico de 

permissividade elétrica  e espessura b < d , em contato com uma das placas.  Considerando que uma diferença de 

potencial de V Volts seja aplicada entre as placas do capacitor, determine as densidades superficiais de carga de 

polarização nas duas superfícies do dielétrico. 

 

Q4 Considere um condutor em U, infinitamente longo, que forma com uma tampa condutora também infinitamente 

longa, uma estrutura capacitiva, cuja seção transversal está mostrada na figura. Determine a expressão para a 

capacitância por unidade de comprimento dessa estrutura. 

 

Q5 Considere uma carga puntiforme q localizada próxima a uma quina condutora aterrada, conforme ilustrado na 

figura. Os semiplanos que definem a fronteira do condutor são infinitamente extensos. Extenda o resultado obtido 

pelo método das imagens para uma carga próxima a um plano condutor infinito para determinar: 

a) Os valores e posições das cargas imagem. 

b) A força elétrica do condutor aterrado sobre a carga puntiforme. 
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