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• 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! 
 
 
 
Questão 1: Há no vácuo uma coroa circular de raio interno a e raio externo c contida no plano z=0, com o eixo z 
passando pelo centro da coroa.  Há na coroa uma carga Q uniformemente distribuída. Determine: 
a) (1 ponto) A energia potencial que uma carga q teria em um ponto qualquer do eixo  z. 
b) (1/2 ponto)O vetor campo elétrico nesse ponto. 
c) (1/2 ponto) O fluxo elétrico para fora da região limitada por uma esfera de raio b com a < b < c, com centro 
coincidente com o centro da coroa. 
 
Questão 2: Um capacitor esférico tendo eletrodos interno e externo de raios a e  b, respectivamente, tem 
preenchimento dielétrico de permissividade elétrica 

€ 

ε. Admita que o eletrodo interno esteja submetido a um 
potencial de volts, e que o eletrodo externo esteja aterrado. Determine em função desses parâmetros: 

a) ( 1 ponto): A carga total no eletrodo interno do capacitor. 
b) (1/2 ponto) Os vetores campo elétrico, densidade de fluxo elétrico e polarização no dielétrico. 
b) (1/2 ponto) As densidades superficiais de carga de polarização nas duas superfícies do dielétrico em contato 
com os eletrodos do capacitor. 
 
Questão 3: Considere problemas governados pela Eq. de Laplace em que a função potencial seja independente 
de z e separável na forma .  

a) (1 ponto) Insira essa forma na Eq. de Laplace e determine as soluções possíveis para f e g. 
b) (1 ponto) Admitindo que a fronteira da região , , esteja sujeita às condições de contorno 

 e 

€ 

Φ x,1( ) = 5sen πx( )  (Volts), determine o vetor campo elétrico no ponto  x = 1, y = 
1/2 
 
Questão 4: Considere uma esfera de raio a de condutividade  e permissividade , igual à do vácuo. Em t = 0 
há um excesso de carga distribuída em toda a esfera com densidade . 

a) (3/4 ponto) Calcule e faça um gráfico da energia armazenada no campo interior à esfera como função do 
tempo. 
b) (3/4 ponto) Calcule e faça um gráfico da potência elétrica dissipada no volume como função do tempo.  
c) (1/2 ponto) Compare a taxa de variação de a) com o resultado b) e comente sobre a conexão entre esses 
resultados.  
 
Questão 5: Um disco de raio a e espessura nula está localizado no plano z = 0, com o eixo z passando pelo 
centro do disco.  No disco circula uma corrente de superfície, distribuída com densidade variável dada por 

, onde  (A/m) é uma constante. Admitindo que o disco esteja imerso no vácuo, determine: 

a) (1 ponto) O potencial vetor magnético em um ponto qualquer do eixo z.  
b) (1 ponto) O vetor densidade de fluxo magnético em z = 0. 
 


