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Instruções para a resolução do trabalho 
 

Todas as questões devem ser justificadas com cálculos e/ou conceitos.  

- Todos os cálculos devem ser feitos “à lápis”, entretanto, a resposta final deverá ser “à caneta” destacada com um círculo ou 

paralelogramo.  

 - A resolução do trabalho deverá ser feita em folha de almaço ou sulfite. 

 - O trabalho vale no máximo 02 (dois) pontos e cada questão vale 0,2 pontos.  

- Entrega do trabalho no dia da Avaliação de REC... 

 

1.  Em relação à Espectrometria, uma área da Física que permite a identificação de partículas através da sua massa e carga, é possível 

analisar a composição de um gás, submetendo-o a uma descarga elétrica para produzir íons daquele gás. Os íons produzidos são 

acelerados por uma diferença de potencial U,  e adquirem uma energia cinética E qU,=  onde q  é a carga do íon. Os íons são então 

direcionados para uma região com um campo magnético uniforme, representada pela área triangular da figura do item (b). Na região 

do campo magnético, os íons percorrem uma trajetória circular de raio R.  Vamos supor que o espectrômetro opere com uma tensão 

de aceleração dos íons U 960 Volts,=  e que o raio da trajetória circular seja R 20 cm.=  O módulo da carga do elétron vale 

19q 1,6 10 C.−=   Deseja-se analisar íons de Ne ,+  sendo que a massa m do íon vale aproximadamente 20 g mol,  e um mol 

equivale a 
236,0 10  átomos. 

Na resolução, use quando necessário: 
2 8g 10 m s , 3,14, c 3,0 10 m sπ= = =    

 

Com base nessas informações, faça o que se pede: 

 

a) Escreva uma expressão para a velocidade dos íons em função de q, m  e U.  Não é necessário levar em conta efeitos relativísticos. 

 

b) Considerando o ponto P  da figura, desenhe o vetor velocidade do íon (v),  o vetor campo magnético (B)  e o vetor força 

magnética m(F )  de tal forma que a trajetória seja circular naquele ponto. Para vetores entrando ou saindo do plano da página, 

use a seguinte notação:   entrando no plano da página, e ● saindo do plano da página. 

 

 
 

c) Calcule o valor do módulo do campo magnético no ponto P  para que a trajetória dos íons seja circular.  
  
2.    Considere conforme abaixo, um fio por onde passa uma corrente de intensidade I conectado a uma espira circular de raio a.  

Na espira, a semicircunferência superior apresenta uma resistência de 2 R  e a inferior possui resistência igual a R.  Forneça uma 

expressão para o campo magnético no centro da espira em termos da corrente I.  

 

 


