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Professor: Eduardo Fontana            
Resolva no máximo 4 das 7 questões abaixo, com as seguintes restrições:  
(a) Uma questão escolhida entre Q1 e Q2; (b) Uma questão escolhida entre 
Q3 e Q4; (c) Duas questões escolhidas entre Q5, Q6 e Q7. 
 
Q1: Um disco de raio a e espessura nula está localizado no plano z=0, com o eixo z passando pelo centro do 
disco.  Há no disco, carga uniformemente distribuída com densidade .  Considere que o disco esteja imerso no 
vácuo. Determine o potencial eletrostático em um ponto qualquer do eixo  z. 
 
Q2: Existe no vácuo uma distribuição de cargas que gera um vetor densidade de fluxo elétrico, expresso em 
coordenadas esféricas pela relação: 

 


D =

kR2âR ,         R ≤ a

ka4 / R2âR ,  R > a

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
, 

em que k é um parâmetro constante.  
a) Determine a densidade de carga no interior e no exterior da esfera. 
b) Determine a densidade superficial de carga em R=a. 
 
Q3: Um capacitor de placas paralelas é preenchido com um dielétrico de permissividade elétrica ε . Admita que 
uma diferença de potencial de volts seja aplicada ente as placas e que a distância d de separação das placas 
seja muito menor do que as dimensões lineares de cada placa. Determine as densidades superficiais de carga de 
polarização nas duas superfícies do dielétrico em contato com as placas do capacitor. 
 
Q4: Considere problemas governados pela Eq. de Laplace em que a função potencial é separada na forma 

. Insira essa forma na Eq. de Laplace e determine as soluções possíveis para f e g. 
 
Q5: Considere uma esfera de raio a, de condutividade  e permissividade , igual à do vácuo. Em t = 0 há um 
excesso de carga uniformemente distribuída em toda a esfera com densidade . Determine a potência dissipada 
na esfera como função do tempo. 
  
Q6: 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 
o vetor densidade de fluxo magnético em um ponto qualquer do eixo z. 
 
Q7: Existe no vácuo uma distribuição de corrente que gera um vetor campo magnético, expresso em coordenadas 
cilíndricas pela relação: 

 


H =

krâφ ,         r ≤ a

ka2 / râφ ,  r > a

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
, 

em que k representa um parâmetro constante. Determine a densidade de corrente no interior e no exterior da região 
cilíndrica.   
















