
  

  

 

 

 

 

ES 203 - Eletromagnetismo 1 – 2009.01 
3o. Exercício Escolar – 18/06/2009 

 
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 (2 pontos) Em t = 0 um excesso de carga é injetado, com densidade de carga constante  0, em um cilindro 

condutor infinitamente longo, de condutividade  , permissividade 0 e de raio a. Admita que o cilindro esteja 

imerso em um meio isolante isotrópico. Determine: 

a) Em um dado instante de tempo t > 0, a corrente total que flui através de uma superfície cilíndrica de raio r < a e 

de comprimento l do cilindro. 

b) Em um dado instante de tempo t > 0, a potência elétrica dissipada no volume de uma seção longitudinal de 

comprimento l do cilindro. 

 

Q2 (2 pontos) Considere um condutor em U, infinitamente longo, que forma com uma tampa condutora também 

infinitamente longa, uma estrutura de dois eletrodos, cuja seção transversal está mostrada na figura. Admita que o 

interior da estrutura seja preenchido com um material de condutividade . Determine a expressão para a resistência 

elétrica de um comprimento longitudinal l dessa estrutura perante a aplicação de uma diferença de potencial entre os 

eletrodos. 

 

Q3 (2 pontos) Um plano de corrente está localizado em z = 0. Admita que esse plano é percorrido por uma corrente 

com densidade superficial uniforme 
  

 

K = K0âx .  Um fio infinitamente longo, contido no plano z=d,  orientado ao 

longo do vetor û =
âx + ây

2
 é percorrido por uma corrente I dirigida no sentido desse vetor. Determine o vetor força 

magnética exercida pelo plano em um comprimento l do fio. Admita que o meio de imersão seja o vácuo. 

 

Q4 (2 pontos): Uma esfera de raio a, imersa no vácuo, está magnetizada uniformemente com vetor magnetização 
 

M . Defina um sistema de coordenadas apropriado e determine: 

a) As densidades de corrente de magnetização de volume e de superfície. 

b) Substitua a esfera por essas densidades de corrente equivalentes e determine os vetores   
 

B  e   
 

H  no centro da 

esfera. 

 

Q5 (2 pontos): Atividade Mathcad 01 e 02 – Já contabilizado 
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