
  
  

 
 

 
 

ES 203 - Eletromagnetismo 1 – 2007.02 
Prova Final – 28/01/2008 

 
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 (1 ponto): Escreva as seguintes expressões, defina corretamente cada grandeza envolvida 
com a respectiva unidade SI e escreva o significado físico correspondente: 
i. Equações de Maxwell para a Eletrostática em forma diferencial. 
ii. Relação constitutiva entre as grandezas elétricas em meios isolantes. 
iii. Forma diferencial do princípio da conservação da carga (equação da continuidade). 
iv. Equações de Maxwell para a magnetostática em forma diferencial. 
v. Relação constitutiva entre as grandezas magnéticas em um meio material 

Q2 (1 ponto): Deduza de forma clara com esboço das geometrias envolvidas: 
i. As formas integrais do item i da Questão1 
ii. A forma integral do item iii da Questão 1 
iii. As formas integrais do item iv da Questão1 

Q3 (2 pontos): Carga é distribuída uniformemente em uma região cilíndrica de raio a, 
infinitamente longa, com densidade de carga 0ρ .  Admitindo que o interior da região cilíndrica 
tenha a mesma permissividade elétrica do vácuo e que o exterior tenha uma permissividade 
elétrica ε , determine o vetor polarização no interior e no exterior da distribuição.  

Q4 (2 pontos): Determine a capacitância de uma esfera condutora de raio a imersa em um meio 
infinitamente extenso de permissividade elétrica ε . 

Q5 (2 pontos): Um material de condutividade σ preenche a região entre eletrodos esféricos 
concêntricos de raios a e b ( )ab > .  Determine a resistência elétrica à passagem de corrente entre 
eletrodos. 

Q6 (2 pontos): Uma corrente I circula em uma espira circular de raio a. Determine o vetor 
densidade de fluxo magnético em um ponto do eixo que passa pelo centro da espira, orientado 
perpendicularmente ao plano da espira. Admita que a espira esteja imersa no vácuo.  
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