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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 1,0 (um) ponto. 

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

 
1.   Considere uma espira quadrada, de lado L,  constituída por barras rígidas de material condutor, de resistência 

elétrica total R,  se desloca no plano xy  com velocidade v  constante, na direção do eixo x.  No instante t 0,=  

representado na figura, a espira começa a entrar em uma região do espaço, de seção reta quadrada, de lado 2L,  onde 

há um campo magnético B  perpendicular a v;  a velocidade da espira é mantida constante por meio da ação de um 

agente externo. O campo B  é uniforme, constante e tem a direção do eixo z,  entrando no plano xy.  

 

 
 

a) A figura abaixo representa a situação para o instante 1t L (2v).=  Indique nessa figura o sentido da corrente elétrica 

1i  que circula pela espira e determine o seu valor. 

 

 
 

b) Determine a corrente 1i  na espira para o instante 2t (3L) (2v).=  

 

c) Determine a força eletromagnética F  (módulo, direção e sentido) que atua na espira no instante 3t (5L) (2v).=  

 
Note e adote: 

Força eletromotriz na espira parcialmente imersa no campo magnético: L B vε =   

  



2.   Sabe-se que os primeiros astronautas a pousar na Lua verificaram a existência de finas camadas de poeira pairando 
acima da superfície lunar. Como não há vento na Lua, foi entendido que esse fenômeno estava ligado ao efeito 
fotoelétrico causado pela luz solar: elétrons são extraídos dos grãos de poeira do solo lunar ao receberem energia da 
radiação eletromagnética proveniente do Sol e, assim, os grãos tornam-se positivamente carregados. O mesmo 
processo também arranca elétrons da superfície lunar, contribuindo para a carga positiva do lado iluminado da 
superfície da Lua. A altura de equilíbrio acima da superfície lunar dessas camadas depende da massa e da carga dos 
grãos. A partir dessas informações, determine 
 

a) o módulo eF  da força eletrostática que age sobre cada grão em equilíbrio da camada, sabendo que um grão de 

poeira tem massa 14m 1,2 10 kg−=   e que a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Lua é 

2
Lg 1,6 m s ;=  

b) o módulo E  do campo elétrico na posição dessa camada de poeira, sabendo que a carga adquirida por um grão é 
15Q 1,9 10 C.−=   

 
Uma característica do efeito fotoelétrico é a necessidade de os fótons da luz incidente terem uma energia mínima, 
abaixo da qual nenhum elétron é arrancado do material. Essa energia mínima está relacionada à estrutura do material 

e, no caso dos grãos de poeira da superfície lunar, é igual a 198 10 J.−  

 

c) Determine a frequência mínima f  dos fótons da luz solar capazes de extrair elétrons dos grãos de poeira. 
 

Na superfície da Lua, 55 10  é o número de fótons por segundo incidindo sobre cada grão de poeira e produzindo 

emissão de elétrons. 
 

d) Determine a carga q  emitida em 2 s  por um grão de poeira, devido ao efeito fotoelétrico, considerando que cada 

fóton arranque apenas um elétron do grão. 
 
Note e adote: 

Carga do elétron: 191,6 10 C−−   

Energia do fóton: hf;ε =  f  é a frequência e 34h 6 10 J s−    é a constante de Planck. 

Desconsidere as interações entre os grãos e a influência eletrostática dos elétrons liberados.  
 
 
 


