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Terceira Lista de Problemas de Física Básica II 

1. Considere um próton (q = 1,60 × 10-19 C, m = 1,67 × 10-7 kg) movendo-se em um campo 
magnético uniforme B paralelo ao eixo Ox e de módulo igual a 0,500 T. Suponha que a única 
força atuando sobre o próton seja a força magnética. No instante t = 0, o próton possui 
componentes da velocidade dados por vx = 1,50 × 105 m/s, vy = 0 e vz = 2,0 × 105 m/s. 
a. Para t = 0, calcule a força que atua sobre o próton e sua aceleração. 
b. Determine o raio da trajetória helicoidal, a velocidade angular do próton e o passo da hélice (a 

distância percorrida ao longo do eixo da hélice durante uma revolução). 
2. Uma bobina circular com raio de 0,0500 m possui 30 espiras e está situada sobre um plano 

horizontal. Ela conduz uma corrente de 5,0 A no sentido anti-horário, quando observada de cima 
para baixo. A bobina está em um campo magnético uniforme orientado da esquerda para a direita, 
com módulo igual a 1,20 T. Calcule o módulo do momento magnético e o módulo do torque 
sobre a bobina. 

3. Um condutor cilíndrico longo, de raio R, conduz uma corrente I. A corrente está uniformemente 
distribuída na área da seção reta do cilindro. Calcule o campo magnético em função da distância r 
entre o ponto do campo e o eixo do cilindro para todos os pontos dentro (r < R) e fora do 
condutor (r > R). 

4. Uma bobina com 500 espiras circulares com raio igual a 4,0 cm é colocada entre os pólos de um 
grande eletroímã, onde o campo magnético é uniforme e forma um ângulo de 60o com o plano da 
bobina. O campo magnético diminui com uma taxa igual a 0,200 T/s. Qual é o módulo e o 
sentido da fem induzida? 
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