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Exercícios da lista para serem entregues: 2, 4, 6, 9, 12, 16. 
 
1. Um elétron que possui velocidade dada por =v (2,0 x 106 m/s) î  + (3,0 x 106 m/s) ĵ  move-se  

através de um campo magnético B


= (0,03 T) î  - (0,15T) ĵ .  
a) determine a força sobre o elétron;  
b) repita seus cálculos para um próton que tenha a mesma velocidade.    

 
2. Um elétron possui uma velocidade inicial de (12,0 ĵ +15,0 k̂ ) km/s e uma aceleração constante 

de 2,0 x 1012 î  m/s2 em uma região na qual estão presentes um campo elétrico e um campo 
magnético uniformes. Se B


= (400µ T) î , determine o vetor campo elétrico E


. 

 
3. Como ilustrado na figura, uma partícula de massa m carregada com carga positiva q está 
inicialmente se movendo verticalmente com uma 
velocidade v ĵ  . Ela entra numa região entre y = 0 e y = 

h que contém um campo magnético B k̂ saindo 
perpendicularmente do plano da página. 
a) qual é o valor crítico (menor valor) de v para que a 
partícula alcance h? Descreva a trajetória da partícula 
nessa condição e calcule sua velocidade final; 
b) especifique a trajetória da partícula e sua velocidade final se v é menor que o valor crítico; 
c) especifique a trajetória da partícula e sua velocidade final se v é maior que o valor crítico. 
 
4. Um próton (carga +e, massa mp), um dêuteron (carga +e, massa 2mp), e uma partícula alfa (carga 
+2e, massa 4mp) são acelerados através de uma diferença de potencial comum V. As partículas 
entram em um campo magnético uniforme B


com velocidade na direção perpendicular a B


. O 

próton se move numa trajetória circular de raio rp. Determine os valores dos raios das órbitas 
circulares do dêuteron (rd) e da partícula alfa ( αr ) em função de rp. 
 
5.  Um íon de 58Ni de carga +e e massa 9,62 x 10-26 kg é acelerado através de uma diferença de 
potencial de 3,0 kV e defletido em um campo magnético de módulo igual a 0,12 T. 
a) encontre o raio de curvatura da órbita do íon.; 
b) encontre a diferença entre os raios de curvatura dos íons 58Ni e dos íons 60Ni. (suponha que a 
razão das massas é 58:60.) 
 
6. Por uma fita metálica de 2,0 cm de largura e 0,1 cm de 
espessura passa uma corrente de 20 A em um campo 
magnético uniforme de 2,0 T, como mostrado na figura.  
a) Calcule a velocidade dos elétrons na fita;  

b 

a 
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b) Encontre o número de portadores de carga na fita;  
c) Qual o lado de maior potencial, a ou b?            
 
7. A figura ao lado mostra uma bobina retangular com 20 espiras de 
40 cm de altura e 30 cm de largura. A bobina está articulada de modo 
a girar  em torno do eixo y, e conduz uma corrente de 1,2 A no sentido 
indicado. Seu plano faz um ângulo de 30º com a direção do eixo x.  
a) Em termos dos vetores unitários, qual é o torque que um  campo  
uniforme de módulo 0,80 T dirigido ao longo do eixo x exerce sobre a 
bobina? 
b) qual é o sentido de rotação da bobina? 
 
8. Um condutor (na cor abóbora), suspenso por dois fios 
flexíveis (como mostrado na figura), tem uma massa por 
unidade de comprimento igual a 0,04 kg/m.  
a) que corrente deve passar no condutor para que a tração seja 
zero nos fios flexíveis, quando o campo magnético for de 3,6 T, 
entrando no plano da página?   
b)  qual deve ser o sentido da corrente? 
 
9. O cubo mostrado na figura tem 40 cm de lado. Quatro 
segmentos retilíneos de fio – ab, bc, cd e da – formam um 
circuito fechado que conduz uma corrente de 5,0 A, na direção 
indicada. Um campo magnético uniforme de módulo B = 0,02T 
é aplicado na direção y (sentido indicado). Determine o módulo, 
a direção e o sentido da força magnética exercida sobre cada 
segmento do fio. 
 
10. Na figura, uma partícula descreve uma trajetória circular em 
uma região onde existe um campo magnético de módulo B = 4,0 
mT. A partícula pode ser um próton ou elétron (a identidade da 
partícula faz parte do problema) e está sujeita a uma força 
magnética de módulo igual a 3,2 x 10-15 N. Determine:  
a) a velocidade escalar da partícula;  
b) o raio da trajetória; 
c) o período do movimento. 
 
11. A figura abaixo mostra um cilindro de madeira de massa m = 0,25 kg e comprimento L = 0,10 
m, com N = 10 espiras de fio enroladas longitudinalmente para formar uma bobina. O plano da 
bobina passa pelo eixo do cilindro. O cilindro é liberado a partir do repouso em um plano 



F-328 – Física Geral III – 2o
 Semestre 2013 

LISTA DO CAPÍTULO 28 

3/4 

inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal, com o plano da bobina paralelo ao plano 
inclinado. Se o conjunto é submetido a um campo magnético vertical uniforme de módulo igual a 
0,50 T, qual é a menor corrente i na bobina que impede que o cilindro entre em movimento? 

 
 

12. O circuito da figura consiste de dois fios (na parte superior e na parte inferior) e duas molas 
metálicas idênticas nos lados esquerdo e direito. O fio inferior tem 
massa  10,0 g e comprimento  5,0 cm. As molas distendem 0,5 cm sob 
a ação do peso do fio inferior e o circuito tem uma resistência total de 
12 Ω . Quando se aciona um campo magnético dirigido para fora da 
página, as molas distendem um comprimento adicional de 3,0 cm. 
Qual é o módulo do campo magnético? ( a parte superior do circuito é 
mantida fixa.) 
 
13. Um disco fino não condutor de massa m e raio R tem uma carga superficial uniforme por 
unidade de área σ e gira com velocidade ω  em torno de seu eixo. Encontre o momento magnético 
do disco. 

 
14. Um cirurgião cardíaco monitora o fluxo arterial através de 
um fluxômetro eletromagnético. Os eletrodos A e B fazem 
contatos na superfície externa da artéria, que tem um diâmetro 
interior igual a 3,0 mm. Para um campo magnético de módulo 
igual a 0,04 T, aparece entre os eletrodos uma força eletromotriz 
(fem) de 160µV.   
a) calcule a velocidade do sangue;  
b) verifique que o eletrodo A é positivo, conforme figura. O 

sinal da fem depende da natureza  dos íons no sangue; neste caso eles são predominantemente 
positivos ou negativos? 

 
15. A bobina da figura ao lado conduz uma corrente i = 2,0 A no sentido 
indicado, e é paralela ao plano xz. Ela tem 3 espiras, uma área de 4,0 x 
10-3 m2 e está submetida a um campo magnético 
uniforme )ˆ0,4ˆ0,3ˆ0,2( kjiB −−=


mT. Determine: 

a) a energia potencial magnética do sistema bobina-campo magnético;  
b) o torque magnético (em termos dos vetores unitários) a que está sujeita a bobina. 



F-328 – Física Geral III – 2o
 Semestre 2013 

LISTA DO CAPÍTULO 28 

4/4 

 
16. Um fio por onde passa uma corrente I é curvado em forma 
de uma espira semicircular de raio R, que repousa no plano xy. 
Existe um campo magnético uniforme yBB ˆ=


, conforme figura. 

a) calcule o vetor força magnética que age sobre a parte reta e 
sobre a parte curva do fio; 

b) calcule a força resultante sobre o fio; 
c) calcule o vetor torque (τr ) que age sobre o fio. 
 
17. Um campo magnético uniforme de magnitude 0,150 T é 
dirigido ao longo do eixo x positivo. Um pósitron se movendo a 
uma velocidade de 5,00 x 106 m/s, entra no campo ao longo de 
uma direção que faz um ângulo de 85,0º com o eixo x. A trajetória 
da partícula deverá ser  uma hélice.  
a) calcule o passo p da hélice;  
b) calcule o raio r da trajetória. 
 
18. Uma haste metálica com  massa por unidade de comprimento 
igual a µ transporta uma corrente I. A haste está suspensa por dois 
fios num campo magnético vertical uniforme, como mostrado na 
figura. Se os fios fazem um ângulo θ com a vertical quando a haste 
está em equilíbrio, determine o módulo do campo magnético. 
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