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Magnetismo 

 

1) Um próton cuja trajetória faz um ângulo de 23⁰ com a direção de um campo magnético 

de 2,60 mT experimenta uma força de 6,50 × 10−17 𝑁. Calcule: (a) a velocidade do 

próton; (b) a energia do próton em elétrons-volts. 

Resposta: (a) 400 km/s; (b) 835 eV. 

 

2) Um elétron possui uma velocidade inicial de (12,0j + 15,0k) km/s e uma aceleração 

constante de (2,00 × 1012 𝑚/𝑠2)i em uma região na qual existem um campo magnético 

e um campo elétrico, ambos uniformes. Se �⃑� = (400𝜇𝑇)i, determine o campo elétrico �⃑� . 

Resposta: (-11,4 V/m)i - (6,00 V/m)j + (4,80 V/m)k. 

 

3) Um elétron de energia cinética 1,20 keV descreve uma trajetória circular em um plano 

perpendicular a um campo magnético uniforme. O raio da órbita é de 25,0 cm. Determine: 

(a) a velocidade escalar do elétron; (b) o módulo do campo magnético; (c) a frequência 

de revolução e (d) o período do movimento. 

Resposta: (a) 𝟐, 𝟎𝟓 × 𝟏𝟎𝟕 𝒎/𝒔; (b) 467 μT; (c) 13,1 MHz e (d) 76,3 ns. 

 

4) Qual o valor do campo magnético uniforme, aplicado perpendicularmente a um feixe 

de elétrons que se move com uma velocidade de 1,30 × 106 𝑚/𝑠, que faz com que a  

trajetória do feixe de elétrons seja um arco de circunferência com 0,350 m de raio? 

Resposta: 21,1 μT. 

 

5) Uma linha de transmissão horizontal é percorrida por uma corrente de 5000 A no 

sentido sul-norte. O campo magnético da Terra (60,0 μT) tem a direção norte e faz um 

ângulo de 70,0⁰ com a horizontal, para baixo. Determine: (a) o módulo e (b) a direção da 

força magnética exercida pelo campo magnético da Terra sobre 100 m da linha. 

Resposta: (a) 28,2 N; (b) horizontal, para oeste. 

 

6) Em um certo local das Filipinas o campo magnético terrestre tem um módulo de 39 

μT, é horizontal e aponta diretamente para o norte. Suponha que o campo total é zero, 8,0 

cm acima de um fio longo retilíneo e horizontal que conduz uma corrente constante. 

Determine: (a) o módulo da corrente; (b) a orientação da corrente. 

Resposta: (a) 16 A; (b) leste. 

 

7) Um topógrafo está usando uma bússola magnética 6,1 m abaixo de uma linha de 

transmissão que conduz uma corrente constante de 100 A. (a) Qual o campo magnético 

produzido pela linha de transmissão na posição da bússola? (b) Este campo tem uma 

influência significativa na leitura da bússola? A componente horizontal do campo 

magnético da Terra no local é de 20 μT. 

Resposta: (a) 3,3 μT; (b) sim. 

 

8) Dois fios retilíneos são paralelos e estão separados por uma distância de 8,0 cm. As 

correntes nos fios são iguais e o campo magnético em um ponto situado exatamente entre 

os dois fios tem um módulo de 300 μT. (a) As correntes tem o mesmo sentido ou sentidos 

opostos? (b) Qual o valor das correntes? 



Resposta: (a) opostos; (b) 30 A. 

 

9) Um fio de cobre de 2,6 mm de diâmetro (calibre 10) pode conduzir uma corrente de 

50 A sem superaquecer. Para esta corrente, qual o módulo do campo magnético na 

superfície do fio? 

Resposta: 7,7 mT. 

 

10) Um fio cilíndrico de 8,0 mm de raio conduz uma corrente de 25,0 A, uniformemente 

distribuída em sua seção reta. A que distância do eixo central existe um ponto no interior 

do fio onde o módulo do campo magnético é de 0,1 mT? 

Resposta: 1,28 mm. 

 

 

Movimento Harmônico Simples 

 

11) Um relógio de cuco, em que o cuco pesa 200g, vibra horizontalmente sem atrito no 

extremo de uma mola horizontal, para a qual k=7,0N/m. O cuco fechado no relógio está 

a 5,0cm da sua posição de equilíbrio. 

Determine: 

a) A sua velocidade máxima 

b) A sua velocidade quando está a 3,0 cm da sua posição de equilíbrio 

c) Qual é o valor da aceleração em cada um dos casos anteriores. 

Resposta: a) 0.3m/s b) 0.24 m/s e c) 0m/s2 e 1.1m/s2 

 
12) Um corpo oscila com um MHS ao longo do eixo dos x. O seu deslocamento varia com o 

tempo de acordo com a equação: 

)
4
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Determine a amplitude, frequência e período do movimento 

Calcule o deslocamento, a velocidade e a aceleração do corpo para t=1,0s 

Calcule o deslocamento do corpo entre t=0 e t=1,0s 

R.: a) A=4m , f=0,5Hz, T= 2,0s b) x=-2.83m, v=8.89m/s, a=27.9m/s2 e c) x=-5.66m 

 
13) Numa certa praia e num determinado dia do ano, a maré faz com que a superfície do mar suba 

e desça uma distância d num movimento harmónico simples, com um período de 12,5 horas. 

Quanto tempo leva para que a água desça uma distância d/4 da sua altura máxima? 

Resposta: 2,08 horas 

 

14) Um bloco de 0,60 kg preso a uma mola com constante de força de 130 N/m é livre 

para se mover em uma superfície horizontal, sem atrito. O bloco é liberado do repouso 

quando a mola é esticada 0,13 m. No instante em que o bloco é liberado, encontre (a) a 

força sobre o bloco e (b) sua aceleração. 

Resposta: (a) 17 N para a esquerda e (b) 28 m/s2 para a esquerda. 

 

15) A posição de uma partícula é dada pela expressão )00,3cos(00,4)(   ttx  onde x 

é dado em metros e t em segundos. Determine (a) a freqüência, (b) o período do 

movimento, (c) a amplitude do movimento, (d) a constante de fase e (e) a posição da 

partícula em t = 0,250 s. 

Resposta: (a) 1,50 Hz, (b) 0,667 s, (c) 4,00 m, (d)  rad e (e) 2,83 m 

 

 



Movimento Ondulatório 

 

16) Uma estação sismográfica recebe ondas S e P de um terremoto, separadas por um 

tempo de 17,3 s. Suponha que as ondas percorreram o mesmo caminho a uma velocidade 

de 4,50 km/s e 7,80 km/s. Encontre a distância entre o sismógrafo e o foco do terremoto. 

Resposta: 184 km 

 

17) Uma onda é descrita como )(0200,0 tkxseny  , onde k = 0,11 rad/m e  = 3,62 

rad/s, x e y estão dados em metros e t em segundos. Determine (a) a amplitude, (b) o 

comprimento de onda, (c) a freqüência e (d) a velocidade da onda. 

Resposta: (a) 2,00 cm, (b) 57,1 m, (c) 0,576 Hz e (d) 32,9 m/s 

 

18) Uma onda senoidal está se propagando ao longo de uma corda. O oscilador que gera 

a onda completa 40,0 vibrações em 30,0 s. Dada crista da onda se move 425 centímetros 

ao longo da corda em 10,0 s. Qual é o comprimento da onda? 

Resposta: 0,319 m 

 

19) Um filme cinematográfico é projetado em uma freqüência de 24,0 quadros por 

segundo. Cada fotografia tema mesma altura de 19,0 mm, assim como cada oscilação de 

uma onda tem a mesma duração. Modele a altura de um quadro como o comprimento de 

onda de uma onda. Em qual velocidade constante o filme passa no projetor? 

Resposta: 0,456 m/s 

 

20) Ondas transversais são geradas em uma corda sob tensão constante. Por qual fator a 

potência necessária deve ser aumentada ou diminuída, se (a) o comprimento da corda é 

dobrado e a freqüência angular permanece constante, (b) a amplitude é duplicada e a 

freqüência angular é reduzida pela metade, (c) tanto o comprimento de onda quanto a 

amplitude são dobrados e (d) tanto o comprimento da corda quanto o de onda são 

reduzidos pela metade? 

Resposta: (a) 1, (b) 1, (c) 1 e (d) aumenta por um fator de 4. 
 

 

Ondas Estacionárias - Tubos 

 

21) A frequência fundamental do tubo aberto de um órgão corresponde ao Dó médio 

(261,6 Hz na escala musical cromática). A terceira ressonância de um tubo fechado de 

órgão tem a mesma frequência. Qual é o comprimento do tubo (a) aberto e (b) fechado? 

Resposta: (a) 0,656 m e (b) 1,640 m. 

 

22) Calcule o comprimento de um tubo que tem frequência fundamental de 240 Hz 

supondo que o tubo é (a) fechado em uma extremidade e (b) aberto nas duas extremidades. 

Resposta: (a) 0,357 m e (b) 0,715 m. 

 

23) Duas frequências naturais do tubo de um órgão são determinadas como 550 Hz e 650 

Hz. Calcule (a) a frequência fundamental e (b) o comprimento desse tubo. 

Resposta: (a) 50 Hz e (b) 1,72 m. 

 

24) Um estudante usa um oscilador de áudio de frequência ajustável para medir a 

profundidade de um poço de água. O estudante relata ouvir duas frequências sucessivas, 



a 51,87 Hz e 59,85 Hz. (a) Qual a profundidade do poço? (b) Quantos antinodos estão na 

onda estacionária a 51,87 Hz? 

Resposta: (a) 21,5 m e (b) Sete. 

 

25) Com um dedilhar específico, uma flauta produz uma nota com frequência 880 Hz a 

20,0° C. A flauta é aberta nas duas extremidades. (a) Encontre o comprimento da coluna 

de ar. (b) No começo do intervalo de uma apresentação em um jogo de futebol, a 

temperatura ambiente é de -5,00° C e o flautista não teve a oportunidade de aquecer seu 

instrumento. Encontre a frequência que a flauta produz nessas condições. 

Resposta: (a) 0,195 m e (b) 841 Hz. 

 

 

Ondas Sonoras 

 

26) Uma onda sonora senoidal se move através de um meio e é descrita pela função de 

deslocamento de onda: 

)8587,15cos(0,2),( txtxs   

Onde s está dado em micrômetros, x em metros e t em segundos. Encontre: (a) a 

amplitude, (b) o comprimento da onda e (c) a velocidade da onda. (d) Determine o 

deslocamento instantâneo de equilíbrio dos elementos do meio na posição x = 0,050 

metros e t = 3,00 ms. (e) Determine a velocidade máxima do movimento oscilatório do 

elemento. 

Resposta: (a) 2,00 m, (b) 40,0 cm, (c) 54,6 m/s, (d) -0,433 m e (e) 1,72 mm/s. 

 

27) Suponha que você ouça o estrondo de um trovão 16,2 s depois de ver o raio associado 

a ele. A velocidade da luz no ar é 3,00 x 108 m/s. (a) Quão longe você está do raio? (b) 

Você precisa saber o valor da velocidade da luz para responder? 

Resposta: (a) 5,56 km e (b) Não. 

 

28) O ultrassom é utilizado na medicina tanto para diagnóstico por imagem quanto a 

terapia. Para o diagnóstico, pulsos curtos de ultrassom são transmitidos através do corpo 

do paciente. Um eco refletido a partir da estrutura de interesse é gravado, e a distância 

para a estrutura pode ser determinada a partir do tempo de demora em retornar desse eco. 

Para revelar detalhes, o comprimento de onda do ultrassom refletido deve ser pequeno 

comparado ao tamanho do objeto que reflete as ondas. A velocidade do ultrassom em 

tecidos humanos é de cerca de 1500 m/s (quase a mesma que a velocidade do som na 

água). (a) Qual é o comprimento de onda do ultrassom com uma frequência de 2,40 MHz? 

(b) Em todo o conjunto de técnicas de imagem, as frequências de 1,00 MHz a 20,0 MHz 

são usadas. Qual é a faixa de comprimentos de onda correspondentes a essas frequências? 

Resposta: (a) 0,625 mm e (b) 1,50 mm até 0,75 mm. 

 

29) Calcule o nível de som (em decibéis) de uma onda sonora que tem uma intensidade 

de 4,00 W/m2. 

Resposta: 66,0 dB. 

 

30) A potência de um alto-falante é de 6,00 W. Suponha que ele transmita igualmente em 

todas as direções. (a) A que distância do alto-falante uma pessoa deve estar para que o 

som seja doloroso para o ouvido? (b) A que distância do alto-falante o som é inaudível? 

Resposta: (a) 0,691 m e (b) 691 km. 

 


