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Este exame contém 4 páginas (incluindo esta) e 2 problemas. Verifique se há alguma página faltando. Forneça
todas as informações acima e coloque suas iniciais na parte superior de cada página, caso elas se separem, escreva
seu nome completo. Caso necessário deixe as respostas em função de ε0.

Não é permitido o uso de livros, notas de aula, equipamentos eletrônicos, etc. O uso de calculadora é permitido
seguindo a orientação do professor.

Você deve mostrar o trabalho completo na resolução das questões. As seguintes regras se aplicam:

• Se usar um “teorema fundamental” ou ”lei
fundamental ”, deve indicar e explicar por que
esse teorema está sendo aplicado e sua validade.

• Organize seu trabalho de maneira clara e coe-
rente, no espaço fornecido. soluções espalhadas
pela página sem ordem clara não receberão cré-
dito.

• Respostas misteriosas sem fundamentação não
receberão crédito completo. Uma resposta cor-
reta, sem qualquer justificativa matemática, física,
explicação ou trabalho algébrico não receberá cré-
dito. Uma resposta incorreta, porém com a devida
sustentação teórica pode receber um crédito par-
cial.

• Maturidade. Esta avaliação tem como objetivo
avaliar a maturidade do aluno no desenvolvimento
e solução das leis e conhecimentos físicos apre-
sentados em sala de aula.

• Não há ponto extra para quem entregar primeiro
a prova. Tome o seu tempo. Respire e tenha uma
boa prova

Não escreva na tabela a direita.→

Problema Pontos Nota

1 5

2 5

Total: 10
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1. Considere uma faixa bidimensional circular de raio menor R1 e raio maior R2, carregado com densidade
superfícial de carga uniforme σ.

(a) 11/2 pontos Quanto vale o potencial eletrostático φ(x) ao longo do eixo x, considere o eixo x o eixo de
simetria do disco.

(b) 11/2 pontos Calcule o campo elétrico E(x) no eixo x?

(c) 2 pontos Quanta energia é gasta para levar uma partícula de carga q da posição x = dx̂ para o centro
da faixa? Essa energia depende do caminho percorrido pela carga ?

Figura 1: faixa bidimensional circular

Respeite os limites da página
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2. Considere duas placas condutoras paralelas circulares de raioR, separadas por uma distância d onde d << R.
Responda:

(a) 2 pontos Se não há nada entre as placas, e carregamos uma placa com carga Q e outra com carga -Q,
quanto vale o campo elétrico no interior desses condutores? Explique!

(b) 2 pontos Quanto vale a capaciância C deste sistema? O que ocorre com a capacitância se dobrarmos
as cargas para 2Q e -2Q? Explique!

(c) 1 ponto Quanto vale a capacitância C, o campo elétrico E e a diferença de potencial entre as placas se
colocarmos entre as mesmas um material isolante de constante dielétrica κ?

Respeite os limites da página
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*Utilize esta página como rascunho, se for resolver problemas aqui indique claramente essa intenção.
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