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• O exame tem duração de 5 horas. Há 2 problemas con-
tabilizando um total de 20 pontos. Há duas mesas a
sua disposição (em dois cub́ıculos vizinhos), o aparato do
Problema E1 está sobre uma mesa e o aparato do Prob-
lema E2 está sobre a outra mesa; você pode se mover
livremente entre as mesas. Contudo, não é permitido
mover nenhuma peça do aparato experimental de
uma mesa para a outra.

• Inicialmente o equipamento sobre uma mesa está coberto
e sobre a outra mesa está numa caixa. Você NÃO deve
remover a coberta ou abrir a caixa, ou abrir os
envelopes com os problemas antes do sinal son-
oro que indica o ińıcio da competição (três sinais
curtos).

• Você não está autorizado a deixar seu local de
prova sem permissão. Se você precisar de algum tipo
de ajuda (malfuncionamento do equipamento, cal-
culadora quebrada, ir ao banheiro etc), por favor, levante
a bandeira correspondente (“help” ou “toilet” com a
outra mão sobre sobre seu assento) sobre as paredes do
seu local de prova e mantenha levantada até um dos or-
ganizadores chegar.

• Use somente a parte da frente das folhas de papel.
Numere, coisa que não fizeram na teórica, as páginas de
resolução das questões e procure indicar o item que está
sendo resolvido.

• Para cada problema, há Folhas de Resposta exclu-
sivas (veja o cabeçalho para o número e formato). Es-
creva suas soluções nas Folhas de Resposta apropriadas.
Para cada Problema, as Folhas de Resposta são numera-
das; use as folhas de acordo com a numeração. Copie

as respostas finais nas caixas apropriadas da Folha de
Respostas. Há também folhas de Rascunho; utilize-as
para escrever o que você não quer que seja considerado na
correção. Se você escreveu algo que não deve ser consid-
erado na Folha de Respostas (como soluções incorretas),
faça um grande X nas mesmas.

• Se você precisar de mais papel para determinado prob-
lema, por favor levante a badeira “help” e informe aos
organizadores qual o número do problema; você receberá
duas folhas de solução (você pode fazer isso mais de uma
vez).

• Você deve utilizar a menor quantidade de texto
posśıvel: procure explicar sua solução principalmente
com equações, números, śımbolos e diagramas. Quando
uma resposta textual for inevitável, você é encorajado a
escrever uma tradução em inglês junto com o texto em
sua ĺıngua nativa (se você traduzir incorretamente, ou
não traduzir, o texto em sua ĺıngua nativa será utilizado
durante a Moderação).

• O primeiro sinal sonoro (simples) informa você que
restam 30 minutos para o término da prova; o segundo
sinal sonoro (duplo) informa que restam 5 minutos; o ter-
ceiro sinal sonoro (triplo) informa o término da prova.
Após o terceiro sinal você deve parar de escre-
ver imediatamente. Coloque todos os papeis dentro
do envelope em sua mesa. Não é permitido sair da
sala com nenhuma folha de papel. Se você tiver ter-
minado a solução antes do último sinal sonoro, por favor
levante sua bandeira.
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Problema E1. A permeabilidade magnética da
água (10 pontos)

O efeito do campo magnético na maioria das substâncias,
menos nos ferromagnéticos, é bastante pequeno. No entanto,
com determinadas técnicas experimentais estes efeitos podem
ser observados. Neste problema,que você pode começar de-
pois porque não pode ter muita vibração na mesa, estudamos
o efeito de um campo magnético, criado por um magneto de
neod́ımio, sobre a água e usamos os resultados para calcular a
permeabilidade magnética da água. Você não precisa esti-
mar incertezas neste problema.
O arranjo experimental consiste de 1 um suporte (os
números em evidência correspondem aos números na figura),
3 um paqúımetro digital, 4 um laser pointer, 5 uma

caixa com água e 7 magneto ciĺındrico permanente na
caixa (o magneto está magnetizado axialmente).

A caixa está fixa à base do suporte pela força magnética. O
laser está fixado ao paqúımetro, cuja base está fixa ao suporte;
o paqúımetro permite deslocamentos horizontais do laser. O
botão de on-off (ligar-desligar) do laser pode ficar acionado
com a ajuda do 13 tubo cônico branco. A profundidade da
água sobre o magneto deve ser ca (é muito importante ser man-
tida em torno de) 1mm (se menor, a superficie da água se
torna tão curva que se torna dif́ıcil tomar as leituras da tela).
15 Um copo de água e 16 uma siringa podem ser utiliza-

dos para ajustar o ńıvel da água (para aumentar o ńıvel em
1mm adicione cerca de 13ml de água). 2 Uma folha de papel
para gráfico (a “tela”) deve ser fixada no prato vertical com
os pequenos magnetos 14 . Se o pontinho do laser sobre a
tela ficar distrcido, procure por poeira na superf́ıcie da água e
retire-a.

O restante da legenda para a figura é o seguinte: 6 o ponto
onde o laser atinge a tela; 11 a tela de LCD do paqúımetro,
10 o botão que muda as unidades do paqúımetro entre

miĺımetros e polegadas; 8 botão de liga-desliga (on-off); 9
botão para selecionar a origem da medida do paqúımetro. Cuid-
ado ao mexer com o laser pointer, abaixo dele, no paqúımetro
há mais um botão, que temporariamente reseta a origem (se
você apertar sem querer, aperte novamente para retornar ao
modo de medida normal).

Valores numéricos para seus cálculos: distância horizontal
entre o centro do magneto e a tela L0 = 490 mm. Cheque
(e ajuste, se necessário) o alinhamento do centro do mag-
neto em duas direções perpendiculares. O eixo vertical do

magneto deve deve intersectar o feixe de laser, e ele também
deve intersectar a linha preta no prato suporte. A Indução
Magnética no eixo do magneto, à altura de 1mm da superf́ıcie
lisa B0 = 0.50 T; Densidade da água ρw = 1000 kg/m3;
aceleração da gravidade local g = 9.8 m/s2; permeabi-
lidade do vácuo µ0 = 4π × 10−7 H/m.
CUIDADO:
⋄ A orientação do laser(ângulo de incidência) não deve ser

reajustada, mas você não pode deixar a mesa
⋄ Não olhe diretamente para os feixes de laser incidente e

refletido!
⋄ Não tente remover o ı́mã de neod́ımio!
⋄ Não aproxime materias magnéticos do ı́mã!
⋄ DESLIGUE o laser quando não estiver usando, pois as

baterias duram no máximo uma hora (1h)!
Parte A. Perfil(formato) qualitativo da superf́ıcie da água (1
pontos)
Quando um ı́mã ciĺındrico é posicionado abaixo da superf́ıcie
da água, esta se curva. Observe qual é o formato da superf́ıcie
da água acima do ı́mã. De acordo com esta observação, con-
clua se a água é ddiamagnética diamagnética(µ < 1) ou para-
magnétia(µ > 1).

Escreva a letra correspondente à opção correta na Folha de Res-
postas(Answer Sheet) juntamente com a desigualdade (µ > 1)
ou (µ < 1). Nesta parte, não é necessário jutisficar sua
resposta.
Parte B. Perfil(formato) exato da superf́ıcie da água (7 pon-
tos)
A curvatura da superf́ıcie da água pode ser obtida com grande
precisão através de medidas da reflexão do feixe de laser na
superf́ıcie. Nós podemos usar este feito para calcular a de-
pendência da profundidade de cada ponto da superf́ıcie da água
com relação à sua posição horizontal.
i. (1.5 pts) Meça a altura y do centro do ponto do laser pro-
jetado no anteparo vertical em função da posição horizontal x
indicada no paqúımetro. Você deve realizar sua medidas vari-
ando o paqúımetro de forma a varrer toda a região de interesse,
com mais precisão a região da cavidade. Preencha a tabela com
suas medidas na folha de Resposta(Answer Sheet).
ii. (0.7 pts) Faça o gráfico com os dados da tabela anterior.
iii. (0.5 pts) Usando o gráfico obtido anteriormente, determ-
ine o ângulo de incidência α0 do feixe de laser que incide na
superf́ıcie totalmente horizontal.
iv. (0.7 pts) Usando aproximações adequadas, determine uma
fórmula relacionado a inclinação (tan β) da superf́ıcie da água
com as seguintes variáveis: L0, x, y, α0, y0, e x0. Sendo y0 a al-
tura do centro do ponto do laser projetado no anteparo vertical
quando o feixe é refletido exatamente no centro da cavidade e
x0 é a posição correspondente do paqúımetro.
v. (1.3 pts) Calcule os valores correspondentes da inclinação
da superf́ıcie e coloque-os na Tabela que está na Folhas de Res-
postas (Answer Sheet). Note que é posśıvel simplicar os seus
cálculos se você substituir algumas combinações de termos na
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expressão do parte anterior por medidas feitas no gráfico an-
terior.
vi. (1.3 pts) Calcule o desńıvel da água sobre o ı́mã em relação
à superf́ıcie mais afastada do ı́mã (ou seja, não perturbada por
este) em função da posição x do paqúımetro. Coloque os seus
resultados na tabela da folha de respostas.
vii. (1 pt) Desenhe o gráfico da altura em função da posição

x do ı́tem anterior. Indique a região onde o feixe atinge a su-
perf́ıcie da água diretamente sobre o ı́mã.
Parte C. Permeabilidade magnética (2 pontos)
Usando os resultados da parte B, calcule o valor de µ − 1 (a
chamada susceptibiladade magnética). Sendo µ a permeabili-
dade magnética relativa da água. Escreva a sua fórmula final
e o resultado numérico na sua folha de respostas.
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Problema E2. Caixa preta não linear (10 pontos)
Em problemas simples, os circuitos elétricos são formados
apenas por elementos lineares, ou seja, cujas caracteŕısticas
são diretamente proporcionais uma a outra. Alguns exemplos
são: resistência (V = RI), capacitância (Q = CV) e indutância
(V= LI), onde R, C e L são constantes. Neste problema, en-
tretanto, examinaremos um circuito contendo elementos não
lineares dentro de uma caixa preta (Black Box, para os quais
não se aplica mais a hipótese de proporcionalidade.
O aparato experimental consiste de um multimetro
(etiquetado “IPhO-measure”), uma fonte de corrente (cur-
rent source), uma caixa preta (black box) contendo dis-
positivos não lineares, e quatro fios de teste com os respectivos
conectores. O mult́ımetro pode medir simultaneamente cor-
rente e tensão. VocÊ pode gravar um conjunto de até 2000
pontos experimentais com as seguintes informações: tensão V ,
corrente I, potência P = IV , resistência R = V/I, derivada
temporal da tensão V̇ , derivada temporal da corrente İ. Veja
o manual do mult́ımetro pra maiores detalhes.

OUTIN

Multimeter

GND

A V

A fonte de corrente constante é estável enquanto a tensão
em seus terminais varia entre −0.6125 V e 0.6125 V. Quando
desligada, a fonte de corrente se comporta como uma resistência
muito grande (considerá-la como uma resistência infinita).

Current source

+

-

I=6mA

U=-612.5mV...612.5mV

A caixa preta contém um capacitor elétrico de dupla ca-
mada (que é um capacitor de alta capacitância ligeiramente não
linear), um elemento não linear desconhecido e um indutor de
L = 10µH, resistência elétrica despreźıvel e botão liga-desliga
como indicado na figura anterior. O elemento não linear pode
ser considerado como uma resistência ôhmica com uma relação
não linear entre tensão e corrente [I = I(V ) with I(0) = 0].
Da mesma forma, para o capacitor, a capacitância diferencial
C(V ) = dQ/dV não é perfeitamente constante. Podemos
estudar a caixa preta unicamente com tensões posit-
ivas. Dizemos que a tensão na caixa preta é positiva
quando o potencial no seu potencial vermelho é maior
do que o potencial no terminal preto. Tensões posit-

ivas serão medidas quando os terminais de mesma cor
estiverem conectados.

Black box

Nonlinear

device

+

-

Aqui é seguro descarregar o capacitor dentro da caixa preta
curto-circuitando seus terminais ou por meio dos terminais
IN e OUT do mult́ımetro: a resistência interna do capacitor
é grande o suficiente para manter a corrente em valores se-
guros. Não é necessário estimar incerteza neste prob-
lema. OUT

Parte A. Um circuito sem idutância (7 pontos)
Nesta parte, mantenha o interruptor na caixa preta fechado
(pressione ”I”). Assim a indutância será curto-circuitada.

Note que algumas medidas podem levar um tempo con-
siderável, assim é recomendável ler todas as tarefas da parte A
antes de começá-las. Isso evitará trabalho desnecessário.
i. (1 pt) Determine a corrente de sáıda da fonte de corrente
e a sua variação no intervalo de variação das tensões positivas.
Indique o diagrama do circuito e os intervalos de tensão e cor-
rente na folha de respostas.
ii. (1.2 pts) Determine a capacitância diferencial usada na
caixa preta para um único valor de tensão de sua escolha
C(V0) = C0. Represente o diagrama do circuito na folha de
respostas.
iii. (2.2 pts) Desprezando a não linearidade da capacitância
[C(V ) ≈ C0], determine o gráfico relacionando corrente e
tensão do elemento não linear usado dentro da caixa preta.
Faça na folha de resposta o gráfico I(V ) para as tensões posit-
ivas na caixa preta. Represente o diagrama do circuito utiliz-
ado.
iv. (2.6 pts) Usando as medidas feitas, calcule e desenhe na
folha de respostas o gráfico C(V ) para os valores de tensão
positiva dentro da caixa preta. Escreva os valores mı́nimo e
máximo da capacitância diferencial Cmin, Cmax. Represente o
diagrama do circuito na folha de respostas. Cmin, Cmax. Docu-
ment the circuit diagram.

Parte B. Circuito com indutância (3 pontos)
Habilite a indutância desligando o interruptor da caixa preta
(pressione ”O”). Utilizando o mesmo método na parte A-iii,
meça e desenhe o gráfico de corrente e tensão do dispositivo
não linear. Descreva quaisquer diferenças significativas entre
os gráficos das partes A e B e, utilizando argumentos qualitat-
ivos, sugira posśıveis razões para essas diferenças.

Aqui é necessárioque você saiba que o elemento não linear
tem também uma capacitância (ca 1 nF) que está conectada
em paralelo com a sua resistência ôhmica não linear.
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IPhO-measure: manual de operação
IPhO-measure é um mult́ımetro com capacidade de medida
da voltagem V e corrente I simultaneamente. O equipamento
também mede as derivadas V̇ e İ, o produto P = V I, a razão
R = V/I, e o tempo t da amostragem. As medidas podem
ser armazenadas e organizadas em conjuntos separados; cada
conjunto de medidas é numerado pelo número indicado pela
variável s, em 2 , e cada medida no conjunto é indicada por
n. Todas as amostras armazenadas são armazenadas numa
memória interna do equipamento e podem ser lidas posterior-
mente.

Diagrama elétrico
O equipamento é constitúıdo por um ampeŕımetro e um
volt́ımetro conectados como abaixo.

OUTIN

Multimeter

GND

A V

Resistência
Escala interna

Volt́ımetro 0 . . . 2 V 1 MΩ
Volt́ımetro 2 . . . 10 V 57 kΩ

Ampeŕımetro 0 . . . 1 A 1 Ω

Modo Básico de Operação

• Aperte “Power” para ligar o IPhO-measure.

• Para acessar resultados de conjuntos de medidads anteri-
ores (entre todos os armazenados), pressione “Previous”
ou “Next”. Para mudar diretamente entre conjuntos de
medidas pressione e segure os botões.

• Toda vez que quiser começar um novo conjunto apert
“Start”.

• Pressione push “Sample” quando desejar
armazenar um resultado (serão armazenadas as leit-
uras no momento em que o botão for pressionado).

• Para acessar resultados de medidas anteriores de um con-
junto pressione “Previous” ou “Next”.

• Pressione “Stop” para encerrar um conjunto de medidas.

• Apertando “Power” você desligará o equipamento, mas
as medidas armazenadas não serão apagadas. Antes de
iniciar as medidas certifique-se que está familiarizado com
o equipamento.

Display

Um conjunto de medidas consiste de nove variáveis.

1. ı́ndice n: número de medidas de um conjunto;
2. ı́ndice s: número de conjunto;
3. tempo t: desde o ińıcio do conjunto (ao pressionar o botão

start);
4. Voltagem no volt́ımetro V ;
5. taxa de variação da voltagem V (a derivada temporal V̇ );

se a derivada não puder ser realizada devido a flutuações,
aparecerá na tela “+nan/s”;

6. Corrente medida no ampeŕımetro I;
7. taxa de variação de I (derivada temporal İ); se a derivada

não puder ser realizada devido a flutuações, aparecerá na
tela “+nan/s”;

8. potência P = V I;
9. resistênca R = V/I.

Se alguma das variáveis enumeradas estiver fora da escala,
será indicado no display da variável “+inf” ou “-inf”.
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