
 

 

Tarefa 31 professora Ana Diniz 

 
01. Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2, são dispostos no vácuo, fixos e paralelos um ao outro, em uma direção 

perpendicular ao plano da folha. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo 

sentido, saindo do plano da folha e apontando para o leitor, representadas, na figura, pelo símbolo . 

Pelo fio 1 circula uma corrente elétrica de intensidade  e, pelo fio 2, uma corrente de intensidade 
. A circunferência tracejada, de centro C, passa pelos pontos de intersecção entre os fios e o plano 

que contém a figura. 
 

 

Considerando , calcule o módulo do vetor indução magnética resultante, em tesla, no 
centro C da circunferência e no ponto P sobre ela, definido pelas medidas expressas na figura, devido aos 
efeitos simultâneos das correntes .  

 
02. Uma mola de massa desprezível presa ao teto de uma sala, tem sua outra extremidade atada ao centro de 

uma barra metálica homogênea e na horizontal, com 50 cm de comprimento e 500 g de massa. A barra 
metálica, que pode movimentar-se num plano vertical, apresenta resistência ôhmica de  e está ligada 
por fios condutores de massas desprezíveis a um gerador G de corrente contínua, de resistência ôhmica 
interna de  , apoiado sobre uma mesa horizontal. O sistema barra-mola está em um plano perpendicular 

a um campo magnético  horizontal, cujas linhas de campo penetram nesse plano, conforme mostra a 
figura. 

 
Determine: 
a) a força eletromotriz, em volts, produzida pelo gerador e a potência elétrica dissipada pela barra 

metálica, em watts. 
b) a deformação, em metros, sofrida pela mola para manter o sistema barra-mola em equilíbrio 

mecânico. Suponha que os fios elétricos não fiquem sujeitos a tensão mecânica, isto é, esticados. 
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03. Os ímãs são magnetos permanentes amplamente utilizados no nosso dia a dia. Pequenos ímãs de forma 

cilíndrica são comumente empregados para fixar fotos ou bilhetes em painéis metálicos. Quando 
necessário, use g = 10 m/s² na solução dos itens abaixo. 
a) Considere um ímã de massa m = 20 g e o coeficiente de atrito estático entre a superfície do ímã e a 

superfície do painel igual a . Qual é a força magnética mínima entre o ímã e o painel, que 
mantém o ímã em repouso aderido a esse painel em uma parede perfeitamente vertical? 

b) Quando um pequeno ímã é colocado para segurar uma foto, o ímã e a foto deslizam juntos lentamente 

para baixo. A força magnética entre o ímã e o painel nessa situação vale  e o coeficiente de 
atrito cinético entre as superfícies da foto e do painel em contato vale . O trabalho realizado 
pela força de atrito após um deslocamento de 20 cm do ímã. 

 
04. Partículas de carga elétrica e massa m penetram no plano horizontal de uma região do espaço na qual 

existe um campo magnético de intensidade B, normal a esse plano. Ao entrar na região, as partículas são 
submetidas a um selecionador de velocidades que deixa passar apenas aquelas com velocidade . 

Admita que, na região do campo magnético, a trajetória descrita por uma das partículas selecionadas seja 
circular. Escreva a expressão matemática para o raio dessa trajetória em função de:• massa, carga e 

velocidade da partícula;• intensidade do campo magnético. 
 
05. A seção reta de um conjunto de quatro fios paralelos é um quadrado de lado l igual a 15 cm. A intensidade 

da corrente em cada fio é de 30 A, no sentido indicado na figura. Determine o módulo do vetor indução 

magnética no centro do quadrado, sabendo que os fios estão no ar . 

 


