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Exercícios da lista para serem entregues: 2, 8, 9, 11, 14, 17. 
 

 
1) Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente i  = 5,0 A se divide em 
dois arcos semicirculares, como mostra a figura.  Qual é o campo magnético no 
centro C da espira circular resultante? 
 
 
2) Determine o campo magnético (em termos de I, d e a) na origem O 
devido à corrente mostrada na figura. Os fios verticais são infinitamente 
longos. 
 
 
 
 
3) A figura 3 mostra um fio que conduz uma corrente 0,3=i A. Dois trechos 

retilíneos semi-infinitos, ambos tangentes à mesma circunferência, são 
ligados por um arco de circunferência que possui um ângulo central θ  e 
coincide com  parte da circunferência. O arco e os dois trechos retilíneos 
estão no mesmo plano. Se B = 0 no centro da circunferência, qual é o valor de 
θ ? 

 
 
4) Considerando a figura ao lado, determine: 
a) o módulo; 
b) o sentido ( para dentro ou para fora do plano do papel) do campo magnético  
B


 no ponto P.  
 
 
 
5) Um  fio é dobrado na forma mostrada  na figura (a)  e o campo  
magnético B1 é medido  no ponto P1 quando a corrente no fio é I. 
O mesmo fio é então dobrado na forma mostrada na outra figura e o  
campo magnético B2 é medido no ponto P2  quando a corrente é  
novamente I. Se o comprimento total do fio é o mesmo em ambos os  
casos, qual é a razão B1/B2? 

 
 
 

arco de ligação 
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6)  Na figura ao lado, parte de um fio longo isolado que conduz uma corrente i = 
5,78 mA é encurvada para formar uma espira circular de raio R = 1,89 cm. Em 
termos dos vetores unitários, determine o campo magnético em C (centro da 
espira): 
a) se a espira está no plano do papel; 
b) se a espera está perpendicular ao plano do papel, depois de sofrer uma rotação de 900 no sentido 
anti-horário, como mostra a figura.  
 
7) Duas bobinas idênticas de raio R são perpendiculares a um eixo comum e  
estão  separadas por uma distância R. Uma corrente I flui no mesmo sentido  
em cada bobina, de tal modo que seus campos coaxiais se somam.  
a) mostre que o campo magnético sobre o eixo a uma distância x do centro 
de uma bobina é      
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b) mostre que 2
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dB  são ambas zero em x = R/2. Isto significa que o campo magnético na região 

entre os dois enrolamentos  é bastante uniforme. Bobinas nessa configuração são chamadas de 
enrolamentos de Helmholtz. 
 
8) O fio de resistividade ρ1 mostrado na figura transporta uma corrente i.  
Qual é o campo magnético uniformeB


no centro da semicircunferência 

produzido (utilize o sistema de eixos dado): 
a) por cada segmento reto de comprimento L (justificar); 
b) pelo segmento semicircular de raio R; 
c) pelo fio inteiro; 
d) Se completarmos o arco com um fio de resistividade ρ2 = 2 ρ1 e de mesma área transversal, qual será 
o valor do novo campo B


em C? 

 
9) A figura mostra uma seção reta de uma fita longa e fina, de largura w, que 
 está conduzindo uma corrente i uniformemente distribuída para dentro do  
papel. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético B


 em  

um ponto P no plano da fita, situado a uma distância d de uma das bordas?  
(Sugestão: imagine a fita como um conjunto de fios paralelos justapostos) 
 
10) Na figura ao lado, um cano circular longo de raio externo R conduz uma corrente 
(uniformemente distribuída) i para dentro do papel, e seu eixo está a uma distância de 
3R de um fio paralelo ao cano. Determine o valor e o sentido ( para dentro ou para fora 
do papel) da corrente no fio para que o campo magnético no ponto P tenha o mesmo 
módulo e sentido oposto do campo magnético no eixo do cano.   
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11) A figura  mostra um condutor cilíndrico longo de raio R  que conduz uma 
corrente I. A densidade de corrente J não é uniforme sobre uma seção reta do 
condutor, mas varia com o raio de acordo com brJ = , onde b é uma 
constante. Ache uma expressão para o módulo do campo magnético 
produzido pela corrente; 
a) a uma distância r1 < R;  
b) a uma distância r2 > R, ambas medidas a partir do eixo. 
 
 
12) Um fio reto muito longo é dobrado como mostra a figura. A porção  
circular tem um raio de 10 cm, com seu centro a uma distância r da parte 
 reta. Encontre r de tal  modo que o campo magnético no centro da porção 
circular seja nulo. 
 
13) Um anel não condutor de raio R é carregado uniformemente com uma carga total positiva q. 
Este anel gira com uma velocidade angular constante ω  em torno de um eixo que passa pelo seu 
centro, perpendicular ao plano do anel. Qual é o módulo do campo magnético sobre o eixo do anel, 
a uma distância R/2 do seu centro? 

 
14) A figura  mostra uma seção transversal de uma chapa condutora muito 
longa que conduz uma corrente λ  por unidade de comprimento, dirigida para 
fora do papel.  
a) Use a lei de Biot-Savart e a simetria da situação para mostrar que para 
todos os pontos P acima da chapa e para todos os pontos P′  abaixo dela o 
campo magnético B


 é paralelo à chapa e tem o sentido indicado na figura; 

b) use a Lei de Ampère para mostrar que λµ
2
0=B  em todos os pontos P eP′ ; 

c) se colocarmos abaixo do ponto P′  uma outra placa condutora paralela, mas com uma densidade  
de corrente λ− ,  como se altera a resposta do item b)? 
 
 
 15) A figura ao lado mostra uma seção reta de um condutor cilíndrico oco de  
raios a e b que conduz uma corrente i uniformemente distribuída.  
Calcule o módulo  B(r) do campo magnético a uma distância r do eixo  
central do condutor : 
a) para br < ;   
b) para b < r < a; 
c)  para ar > . 
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16) Dois condutores longos e paralelos conduzem correntes no mesmo sentido, 
como na figura. O condutor A conduz uma corrente de 150 A  e é mantido fixo na 
sua posição. O condutor B conduz uma corrente IB e pode deslizar livremente para 
baixo e para cima (paralelamente a A), entre um conjunto de guias não-condutores. 
Se a densidade linear de massa do condutor B é 0,1 g/cm3, qual é o valor da 
corrente IB para a qual haverá equilíbrio quando a distância entre os condutores for 
de 2,5 cm? 
 
 
17) A figura ao lado mostra um cilindro condutor longo de raio R, percorrido 
por uma corrente de densidade uniforme 0J


 , apontando  para dentro da 

página. Nele existe uma cavidade  também cilíndrica, de raio a, cujo eixo 
dista b do eixo do cilindro. Considerando-se que o eixo do cilindro é o eixo z, 
calcule o vetor campo magnético : 
a) no centro do cilindro; 
b) no centro da cavidade; 
c) em x = 2R. 
d)  em um ponto qualquer dentro da cavidade.  
 
18) Na figura ao lado, dois fios muito longos conduzem a mesma corrente i. 
Ambos seguem um arco  de 90o da mesma circunferência de raio R. Mostre que 
o campo magnético B


 no centro da circunferência é igual ao campo B


 em um 

ponto situado a uma distância R abaixo de um fio  
retilíneo muito longo que conduz uma corrente i para a esquerda. 
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