
  
  

 
 

 
 

ES 203 - Eletromagnetismo 1 – 2010.01 
2o. Exercício Escolar – 31/05/2010 

 
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. 
- Em caso de dúvidas pergunte ao professor. 
- Relaxe,  trabalhe bem, concentre-se apenas na prova e boa sorte! 
 
 
Q1 (2 pontos): 

a) (1 ponto) Escreva as equações de Maxwell para a eletrostática no vácuo nas formas diferencial e integral e 
identifique claramente as grandezas de campo envolvidas e as respectivas unidades físicas no sistema SI. 

b) (1/2 ponto) Escreva as condições de contorno para a eletrostática, identificando claramente as grandezas 
envolvidas e respectivas unidades SI. 

c) (1/2 ponto) Escreva a forma geral da relação constitutiva que relaciona as grandezas de campo em um meio 
isolante neutro. 

 

Q2 ( 2 pontos) Para uma esfera de raio a uniformemente carregada com densidade de carga , e imersa no vácuo, 
utilize o conceito de densidade de energia para determinar a energia armazenada no campo exterior à esfera. 

 

Q3 (2 pontos) Considere um cilindro infinitamente longo de raio a feito de material isolante, orientado ao longo do 
eixo z que coincide com o eixo central do cilindro. O cilindro está polarizado com vetor polarização constante 
orientado ao longo da direção y.  Defina um sistema de coordenadas adequado e determine: 

a) (1/2 ponto) As cargas de polarização de volume e de superfície. 

b)  (1 ½ ponto) Utilize o resultado obtido em (a) para obter o vetor campo elétrico em qualquer ponto do eixo 
central do cilindro. 

 

Q4) ( 2 pontos) Considere um capacitor de placas paralelas com eletrodos de área S, meio de preenchimento de 
permissividade 

€ 

ε  e separação d entre eletrodos. Admita que a separação entre eletrodos é muito inferior à dimensão 
mínima de cada eletrodo: 

a) (1 ponto) Determine a capacitância da estrutura com o emprego da formulação baseada na solução da equação de 
Laplace no interior do capacitor. 

b) (1 ponto) Determine a energia armazenada no capacitor se uma diferença de potencial de V volts for aplicada 
entre os eletrodos. 

 

Q5 (2 pontos) Para a cuba infinitamente longa, submetida aos potenciais de 
fronteira mostrados na figura determine a carga total induzida em uma 
porção longitudinal de comprimento l da superfície condutora submetida ao 
potencial V.  

 


