
2° DIAMARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO ÀS
ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA MARINHA MERCANTE

(EFOMM 2020/2021)

QUESTIONARI'O DAS PROVAS DE MATEMÁTICA E FÍSICA

INSTRUÇÕES:

Este questionário de Prova contém 20 (vinte) questões objetivas de MATEMÁTICA e 20 (vinte) questões
objetivas de FISICA, tipo múltípla escolha, com cm'co opções cada.

A medída que resolver as questoe's assinale, no questíonan"o correspondente, aquelas quejulgarem corretas.

Em seguida, após cuidadosa revisão, transponc a opção considerada certa para o campo correspondente na
folha de resposta, cobrindo corretamente com caneta azul ou preta o 01r'culo, conforme exemplo a seguir:

FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO

Marca sólida, sem ultrapassar os 1imites. .

FORMA ERRADA DE PREENCHIMENTO 9 ® © O Q
Veriñque, com atenção, se o total de círculos cobertos confere com o num'ero de questões da prova
correspondente.

 

  
  

         
      

 

ATENÇÃO:
o CANDmATO NÃO PODERÁ LEVAR A PROVA APÓS A SUA REALIZAÇÃO  

° A folha de yespostas possui as questões enumeradas de 1 a 20 para prova de MATEMÁTICA e de 21 a 40 para
a prova de FISICA.

' Não dobre ou daniñque a folha de resposta, para que não seja rejeítado pelo computador.

o Mais de um c1r'culo cobeno para a mesma questão, a tornará NULA.

° Não faça nenhuma marcação nos campos DIA, COR, FALTOSO e CODIGO DE BARRA da folha de resposta,
para não m'va1idá-1a.

0 A folha de respostas deverá ser ASSINADA e devolvida OBRIGATORIAMENTE, ao FiscaL

0 O candidato será eliminado do Processo Seletivo caso não devolva a folha de respostas ao Fiscal.

Modelo para preenchímento do\ GABARITO

Prova de MATEMÁTICA

 
CAPA DA PROVA
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PROVA DE MATEMÁTICA

1' Questão
Considere uma equação deñnida por:

lOgX logx4 Iogx16
det 4X 16X 64X =0,VX>0

0 0 2

Sabendo-se que a solução da equação acima é 0
número de elementos de um conjunto A, é correto
añmlar que o número de subconjuntos que se pode
formar com esse conjunto é igual a

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(B) 4  2”I Questâo
Dadas as matrizes reais 2x2 do tipo

X .A(x)__ c_os smx
smx cosx ), pode-se añrmar que

I. A(x) é inversíveL
11. 3xE[0,27I]talque A(x)A(x)=A(x).
III. A(x) nunca será antissimétrica.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as añrmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afírmativas I e III são verdadeiras.
(C) Apenas as añrmativas II e III são verdadeiras.
(D) Apenas a añrmativa I é verdadeira.
(E) Apenas a añrmativa II é verdadeira.

3n Questão
secz(5)+cossec2(5)

O valor de é igual a:
cossec2( 10 )

(A) 1/2
(B) 1
(C) 2
(D) 5/2
(B) 4

l/20Provaz Brlanca '
MATEMATICA c FlSlCA PS-EFOMM 2021
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4' Questão
Sejam f e g funções reais deñnidas por

/ _. 2x x>_1 _1-x2 x>_0x - › e (x›- '
H ) [x,x<1 g [x2-1,x<0

Sendo assim, pode-se dizer que fog(x) é deñnida por

1-x2,x>0
l-x" x_

(A)f09(x)= 2 "0
x2-1,-x/2-<x<0

2xh_l,x<_-\/2

1-x2,x>_1
2"Xz,0_<x<1

x2-1,-x/_2<_x<0
2xl_l,x<-x/_2

(E) fog(x)=

5a Questão
Observe as progressões aritméticas a seguir e assinale

a altemativa que representa o sexagésimo primeiro
número a se repetir em ambas as progressões.

-1,3,7,11,15,...
1,4,7,10,...

(A) 301
(B) 399
(C) 619
(D) 727
(E) 799

Provaz Br,anca l
MATEMATICA e FISICA
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6a Qucstão
Em uma turma de 50 alunos, 26 estão estudando

Arquitetura NavaL 19 Inglês e 17 Ca'lculo. Sabe-se

que dos alunos que estão estudando Arquitetura

Naval, 6 estudam Inglês e 7 estudam Cálculo; e dos

alunos que estão estudando Inglês, 9 estudam Ca'lculo.
Além dísso. há 6 alunos que não estão estudando
essas três disciplinas. Quantos desses alunos que estão
estudando Arquitetura Naval também estão estudando
Inglês e Cálculo ao mesmo tempo?

(A) 0
(B) 4
(C) 7
(D) 9
(B) 10

 
7a Questão
Uma circunferência tem seu centro sobre a reta
parametrizada por:

rt x=3-t
y=t-1

Se os pontos A=(2,4) e B=(-1,3) também
pertencem a essa circunferência, assinale a altemativa
que corresponda ao centro dessa circunferência.

8a Questão
Se a é o ângulo formado entre os vetores ü=(2,0, 2) e
v':(1,0, 3), emão pode-se añrmar que sena é igual a

(A) v'3/2
(B) f2/3
(C) \/_3/5
(D) f5/5
(E) f3/1o

3/20Prova: BrIanca l
MATEMATICA e FlSlCA
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9a Qucstão
Ao rotacionar 0 triângulo equilátero AOC em torno do
eixo y, confomIe ilustra a ñgura a seguir, obteremos
um sólido. Assinale a altemativa que representa 0
volume desse sólido. em unidades de volume,
sabendo que o vértice O do triângulo AOC sobrepõe-
se à origem dos ei.\'os.  

 

nx3\/_3
6
 (A)

nx3\/_3
4
 (B)

mNã
2
 (C)

nx3 x/_3
24(D) 

E 7rzx3vr3E ___() 24

10íl Questão

 O valor do limite lím x x
x-›0 3 -2

é dado por

(A) ln4-5-ln2-3

(B) ln 3-5-ln 2

(C) log3_2
_54

(B) 3-5
(E) 1

Prova: Br_anca
MATEMATICA e FÍSlCA
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ll' Questão
Para que 0

p(x)=x5-4x4+2x3+kx2-3x-2 seja
pelo polinômio q(x)=1-x2 , 0 valor de k deve ser
um número

polinômio
divisível

(A) múltíplo de l2.
(B) múltiplo de 6.
(C) áureo.
(D) prim0.
(E) quadrado perfeito.

12*l Questâo
Coloque V nas proposições Verdadeiras e F nas
Falsas.

( )Dados os conjuntos A=l0,7,1,l e B=[x,y,1], se
A =B podemos añrmar que x=0 e y=7.

( ) Um conjunto A tem a elementos e B
subconjuntos; e um conjunto B tem três elementos a
mais que o conjunto A, então o número de
subconjuntos de B é 3 B.

( ) Sejam os Conjuntos A=[1,2,3,4] e C=[1,2]. O
conjunto B tal que BnC=[1] e BUC=A, então
B=[2,3,4].

( ) Dados A:[2,3,4] , B:[3,4,5,6] e a
Relação Binária R de A em B tal que
R:l'(x,y)eAxB|xdividey], então a relação inversa
de R é uma função sobrejetora.

Lendo-se a coluna de parênteses de cima para baixo,
encomra-se

(A)V-F
(B)V-F
(C)F-F
(D)V-F
(E)F-F

-V-F
-F-V
-V-F
-F-F
-F-F

13“ Qucstão
O número complexo \/__43«/2_¡-4\/-2 é igual a

(A) J_2+Í21'_
(B) 4_f2-4x/2i
(C) v'2-4«_2Í'
(D) 4_\27+J2_¡
(E) J2+4J2i
Provat Brgnca '
MATEMATICA e FlSlCA
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l4° Questão
Seja o círculo maior com centro na origem e raio 10
cm. Os círculos menores têm raio 5 cm.

 

O valor da área hachurada, em cm2, é

(A) 3-250(1-Jr)
(B) 50(;r-1)
(C) 100(;r-1)
(D) 100(Jz-2)

100(E) 3_(1-JI)

15*l Questão
o valordaintegral indeñnida f (5x+3)2°dx
dado por

(5x+3)20
21

+C(A)

(5x+3)19
19

+C(B)

(5x+3)19
105

+C(C)

(5x+3)21
21

+C(D)

(5x+3)21
105

+C(E)

Prova: Brlanca '
MATEMATlCA e FlSlCA
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16' Questão
. A l

Sejam Xl , Xz e X3 as raízes do polmomlo
2 2 2 I

p(x)=x3-x2-14x+24
.Ovalorde x1+x2+x3 e

(A)14
(B)29
(C)g“8
(D)J*3"6
(E)576
17a Questão
Seja o polinômio p(x)

com raiz dupla em x=-

demais raízes são compostas por

5 2
=x +5x4+8x3+8x +7x+3

1 . Pode-se añrmar que as

(A) uma raiz real dupla e uma complexa.

(B) três raízes reais distintas.

(C) uma raiz tripla.
(D) duas raízes complexas e um

(E) duas raízes reais e uma complexa.
a real.

18a Questão

0 valor do limite lim (e'x+2C05(3X)) é dado por

(A) -2
(B) 0
(C) 2
(D) 00
(B) 3

19' Qucstão
Um comerciante tem uma papelaria vai distribuir 10

canetas iguais como brinde entre 4 crianças em sua

lOJa. Considerando que cada críança vai receber pelo

menos uma caneta, o número total de possibilidades
desse evento é

(A)84
(B)150
(C)210
(D)512
(E)5040

Provaz Brgnca
MATEMATlCA e FÍSICA
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20a Questão
Uma empresa realiza testes em seus funcionáríos para
detectar a COVIDl9. O teste acusará positivo em
80% dos casos. se 0 paciente realmente estiver
infectado. Se o pacieme estiver saudáveL 0 teste dará
um falso-positivo em lO% dos casos.
Sabendo que a taxa de infeção na população é de 5/°o,
a probabilidade de uma pessoa realmente ter a doença
uma vez que seu exame deu positivo é de

(A) 25/70
(B) 60/85
(C) 40/135
(D) 80/175
(E) 95/165

Provaz Brlanca
MATEMATICA e FÍSICA
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PROVA DE FÍSICA

21' Questão
Um carro parte do repouso e se desloca em linha reta
com aceleração constante de módulo 2 m/52, sem que
ocorra derrapagem Considere o momento em que o

i

 

veículo está a uma distan^cia de 25 m do seu ponto de
partida. Nesse instante, o ponto mais veloz de
qualquer pneu do carro, em relação ao solo, tem
velocidade de módulo igual az

(A) 10m/s
(B) 15m/s
(C) 20m/s
(D) 28mls
(B) 31m/s

22' Questâo
A tensegridade (ou integridade tensional) é uma
característica de uma classe de estruturas mecânicas
cuja sustentação está baseada quase que
exclusivamente na tensão de seus elementos
conectores. Estruturas com essa propriedade,
exempliñcadas nas imagens abaixo, parecem
desañar a gravidade, justamente por prescindirem
de elementos rígidos sob compressão, como vigas e
colunas:

  

Banco de tensegridade suspenso exclusivamente por
cordas ñexíveis comuns

Fonte: https://www.instagram.com/p/B_d0qmmJth/

A ñgura abaíxo representa uma estrutura de
tensegridade formada por uma porção suspensa (as
duas tábuas horizontais junto da coluna vertical à
esquerda), de peso P e com centro de massa no
ponto A, que se liga a uma parede ñxa e ao chão
através de 2 cordas tensionadas:

9/20Prova: Brlanca l
MATEMATICA e FISICA PS-EFOMM 2021



d¡: distan^cia horizontal entre o ponto A e a
corda l
d2: distan^cia horizontal entre o ponto A e a
corda 2
h1: distância vertical entre o ponto A e o
ponto de contato da corda 1 na porção
suspensa
hzz distan^cia vertical entre o ponto A e o
ponto de contato da corda 2 na porção
suspensa

Se a estrutura está em equilíbrio, então a tensão na
corda 2 vale:

(A)
(B)
(C)
(B)
(B)

23“ Questão
Um planeta perfeitamente esférico e de raio R tem

aceleração da gravidade g em sua superfície. A

aceleração da gravidade, em um ponto que está a

uma altura h da superñcie desse planeta, vale:

(A) g
(B) gR*/(R + h)z
(C) gR/(R + h)
(D) g(R- h)2/R2
(B) g(R-h)/R

Pd| d2/ [h1(d2 - d¡)]
sz h|/[d2 (d2 - d¡)]
sz / (d2 - d1)
sz h7/[hl (d2 - dl)]
Pdl /(d2 - dl)

Prova: Brçnca ,
MATEMATICA e FlSICA
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24“ Questão
Uma bola de bilhar de raio R tem velocídade de
módulo v. enquanto se desloca em linha reta sobre
uma mesa horizontal sem atrit0. Em algum momento,
esse objeto atinge uma segunda bola em repouso,
com mesmo raio e massa muito maior, cujo centro se
localiza a uma distância R da reta que descreve sua
trajetória. A situação é representada na ñgura abaixo:

 

 

Após 0 ímpacto, a primeira esfera retorna para a
esquerda em uma linha reta que faz 75° (para baixo)
com relação à trajetória horizontal inicial. Suponha
que a força que atua em cada esfera durante a colisão
e' perpendicular à sua superñcie e pode ser
considerada constante, durante o curto intervalo de
tempo em que age. A razão entre os módulos da
velocidade ñnal e da velocidade inicial da primeira
esfera vale:  
(B) \/_6+\/'2

4

(C) iõ
2

<D> Q
4

(E> Q
2

ll/20Prova: Brçnca l
MATEMATICA e FISICA PS-EFOMM 2021
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25' Questão
Um objeto de massa m é preso ao teto por um ño
inextensíveL sem massa e com comprimento L. Del
fomla adequada. a massa é posta a girar com:
velocidade de módulo constante. descrevendo uma*
trajetória circular de raio L/3 no plano horizontaL Se g
é o módulo da aceleração da gravidade. o período de
rotação do pêndulo é:

8 \2_:r2 L )“2
39
3 l/2

(B) (2:r L)

(A) (

 

9

(C)

 

26*l Questão
Um balão de volume V = 50 l está cheio de gás hélio e
amarrado por uma corda de massa desprezível a um
pequeno objeto de massa m. Esse balão encontra-se
em um ambiente onde a temperatura é de 27 °C e a
pressão vale 1 atm Considerando-se que a pressão no
interior do balão seja de 2 atm e que o gás está em
equilíbrio térmico com 0 exterior, qual deve ser o
menor valor possível da massa m, para que o balão
permaneça em repouso? (Dados: Massa molar do ar =
29.0 g/mol: massa molar do gás Hélio = 4,0 g/ mol;
constanle universal dos gases R = 0,082 atm.l/mol.K;
considere a massa do material que reveste o balão
desprezível e Iodos os gases envolvidos no problema
gases ideais.)

(A) 16 g
(B) 22 g
(C) 29 g
(D) 37 g
(E) 43 g

Prova: Brpanca l
MATEMATICA e FlSlCA
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27a Questão
Uma mola de massa desprezível e de constante
elástica k = 100 N/m tem um tamanho natural de 1 m
e é comprimida para que se acomode num espaço de
60 cm entre duas caixas de massas 1 kg e 2 kg. O piso
horizontal não tem atrito, e o sistema é mantido em
repouso por um agente extemo não representado na
ñgura.
Assim que o sistema é liberado, a mola se expande e
empurra as caixas até atingir novamente seu tamanho
naturaL momento em que 0 contato entre os três
objetos é perdido. A partir desse instante, a caixa de
massa 1 kg segue com velocidade constante de
módulo:

 

(A) 2 xã mls

(B) 2-3\/2rm/ s

(C) 4m/s

(D) 4\/73-2m/5

(B) Smls

28a Questão
Considere que duas esferas metálicas de raíos R¡ e Rz
(com R¡ > R_a) estão. em princípio, isoladas e no
vácuo. Considere ainda que elas foram eletrizadas
com cargas elétricas positivas e iguais. Num dado
momento, elas são postas em contato e, logo em
seguida, afastadas.
Pode-se añm1ar, entã0, em relação às cargas Qn e Q2
e potenciais V. e Vz das esferas 1 e 2,
respectivamente, que:

(A) VI<V26QI=Q2
VI=V2CQ1=Q3
V|>V36Q|>Q2

(D) V|=V2eQI>Q2
(B) VI>V26QI=Q2

Provaz Brlanca I
MATEMATICA e FlSlCA
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29' Questâo
A ñgura mostra um recípiente que contém gás
(porção à esquerda) em equilfbrio com um fluído de
densidade 104 kglm3 (porção à direita). As alturas
ocupadas pelo fluido nas colunas do recipíente são
h¡ = 10 cm e h2 = 30 cm. A coluna da d1re'ita está
em contato com a atmosfera

 

Sabendo-se que a aceleração da gravidade é de
10 m/s°, podemos añrmar que a diferença entre o
valor da pressão do gás no compartimento e o valor da
pressão atmosférica é de

(A) 2,1X106N/m2
(B) 2,0X105N/m2
(C) 1,2X105N/m2
(D) 3,0X10"N/m2
(B) 2,0X104N/m2

30" Questão
Um bloco de massa 200 g, preso a uma mola de
massa desprezível, realiza um movímento harmônico
sun'ples de amplitude 20 cm sobre uma superñcie
horizontaL conforme apresentado na ñgura. Mede-se
que o tempo decorrido entre a primeira passagem
pelo ponto X=-10 cm, com sentído para a
esquerda, e a segunda passagem por X ao voltar, é de
l s. Com base nessas observações, é possível afumar
que a constante elástica da mola, dada em N/m, é
(considere Jr=3 ):

 

(A) 0,1
(B) 0,4
(C) 0,8
(D) 1,0
(B) 2,0

l4/20Provaz Bran'ca
MATEMATICA e FÍSICA PS-EFOMM 2021
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3l'l Questão
Uma fonte de ondas sonoras emite uma onda com
440 Hz de frequência em direçâo a um objeto que dela
se afasta. A 0nda. após ser refletida pelo objet0.
retoma à fonte. que mede o novo valor de 272 Hz para
sua frequência. Considere que o objeto e a fonte estão
sempre em uma mesma reta e que a velocídade do som
no ar vale 340 m/s. Quanto vale, em m/s, o módulo da
velocidade do objeto?

(A) 60
(B) 64
(C) 72
(D) 80
(E) 88  
32' Questão
Ana Clara está brincando à beira de uma piscina cheia
de água, quando acidentalmente sua boneca cai na
piscina, a uma distância horizontal de 1,9 m da borda,
e afunda. Embora Ana Clara seja uma menina muito
inteligente, ela ainda não teve aulas de Física e
desconhece as leis da refração da 1uz. Por essa razão,
ela estima que sua boneca está a 0,95 m de
profundidade. Sabe-se que Ana Clara está exatamente
na borda da piscina. conforme ñgura abaixo, e que a
distância vertical entre seus olhos e a superfície da
água é de O,95 m. Então, pode-se añrmar que a real
profundidade da piscina, em metros, é de
aproximadamente:
(Dados: índice de refração do ar: 1,0; índice de
refração da a'gua: 1,33; sen 32° = 0,53; cos 32° = 0,85)

...:_.,.<¡

0.95 m

 
 

  
     

  

 w

\m_',_a.g,_emo__~,
b"one›ca ›'  

(A) 0,95
(B) 1,15
(C) 1,30
(D) 1,4O
(E) 1,50

15/20Provaz Br_anca I
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33“ Questão
Um calorímetro está acoplado a um circuíto elétrico
composto por uma bateria que fornece uma tensão
V = 10 V. uma chave S e um resistor de resistência
R = 1._0 Q capaz de fomecer energia térmíca a seu
interior. Um termômetro T também está no interior do
calorímetro. conforme ñgura abaixo.
Utilizando esse equipamento. foi feito o seguinte
procedimento experímental:

1. colocou-se 100 g de água a 10 °C e 50 g de gelo
com temperatura de - 10 °C no calorímetro;
2. ligou-se a chave S por 220 s e desligou~se em
seguida;
3. esperou-se que o temlômetro T indicasse que 0
sistema (água + gelo) alcançara o equilíbrio térmico e,
então. foi feita a leitura da temperatura interna.

Considerando-se que o termômetro e o calorímetro
têm capacidade térmica desprezível e toda energia
dissipada pelo resistor se converteu em ca10r, espera-
se que a temperatura indicada no termômetro T seja
dez
(Dados: calor especíñco do gelo = 0,5 cal/g.°C; calor
especíñco da água 1,0 cal/g.°C; calor latente de
fusão do gelo = 80 cal/g; 1 cal = 4 J)

V

rn ,

›a"~w~.^›.<z="'ca'lo'r'¡me'tr'o;"'

 

(A) 15 °C
(B) 20 °C
(C) 25 °C
(D) 30 °C
(E) 35 °C

Prova: Brglnca '
MATEMATICA e FlSlCA
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34' Questão
Um reñigerador que opera sob o ciclo de Carnot tem
potência de 200 W e devolve 1400 J de calor ao
exterior a cada segundo. Em um dia de verão, em que
a temperatura ambiente é de 27° C, a mínima
temperatura que se pode obter no interior do
refrigerador é de:

(A) -20° C
(B) -16 °C
(C) -10 °C
(D) 0 °C
(E) 2 °C  
35" Questão
Suponha uma espira condutora retangular, homogênea
e rígida. de massa 200 g. comprimento horizontal de 1
m e vertical de 0.5 m, pela qual passa uma corrente de
4 A no sentido anti-horário. Essa espira está presa ao
teto por dois ños isolantes, considerados ideais, de
mesmo comprimento. Adicionalmente, suponha que
existam doís campos magnéticos uniformes, em duas
regiões limitadas pela linha tracejada que corta a
espira ao meio e de módulo B na região I e 2B na
região lI. apontando para dentro do papel e
atravessando a espira perpendicularmente,
conforme demonstrado na ñgura. Supondo a
gravidade g = 10 m/s2 e que cada ño suporte 0,5 N,
qual deve ser o valor do módulo de B para que os ños
não se rompam?  

 

(A) 0,25 T
(B) 0,50 T
(C) 0,75 T
(D) 1,00 T
(E) 1,25 T
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36a Questão
Considere um hexágono regular, de lado r, com
pmçículas carregadas mantidas ñxas sobre seus
vértices. conforme mostra a ñgura. Uma sétima carga
q é posicionada a uma distância r/2 das cargas
vizinhas. Qual deve ser o módulo da carga q, para que
o campo elétrico no ponto P. no centro do hexa'gono,
seja nulo?
Consídere cos 60°=1/2.

(A) q.

<B> f3q.

<C> 2f2q1

3v3/_q1

2
 (D)

<E> 4x73q1

37a Questão
Um motor elétrico lígado a uma rede com ddp de 127
V dissipa 40 % da potência que recebe. Se por essa
rede passa uma corrente de 2 A. qual é a resistência
intema do motor?

(A) 10,1 Q
(B) 16,4 Q
(C) 25,4 Q
(D) 30,2 Q
(E) 50,1 Q
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38a Questão
Considere um coxpo Cúbico de lado 20 cm._ massa de
20 g e uniformemente carregado. localizado nas
pro.\'imidades da superñcie terrestre Não despreze 0
ar. mas considere sua densidade igual a 1.2 kg/m3. Se
na região existe um campo elétrico uniforme, voltado
para cima. de modulo 52 N/C. qual deve ser a carga
para que o corpo ñque suspenso em equilíbrio no ar?
Dado g = 10.,0 m/sz.

(A) 1.0 mC
(B) 2.0 mC
(C) 4.0 mC
(D) 6.0 mC
(E) 8.0 mC

39a Questão
Suponha que um capacitor de placas paralelas, com ar
entre as placas. em princípio descarregado, seja
carregado por uma bateria durante um ceno tempo.
Veriñca-se (de algum modo) que os valores do
potencial e da carga elétrica em uma das placas estão
relacionados conforme mostra a ñgura abaixo. Em
seguida, insere-se um dielétrico de constante dielétrica
K=2 entre as placas do capacitor carregado.

Qual é a energia armazenada entre as placas do
capacitor com 0 dielétrico?

dd p (V)

l\'.4

ot 10 Q (10'°C)

(A) 4,0><10_9J
(B) 0,5><10'“J
(C) 1,0><10*BJ
(D) 2,0><10'“J
(B) 4,0x10*BJ
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40a Questão
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Considere duas espiras circulares, coplanares e
concêntricas. Uma espira, de raio R¡, é percorrida por
uma corrente il e a segunda espira, de raio Rz = 4R./9,
por uma Corrente i›_. Nessas condições, 0 campo
magnético no centro das espiras é nulo. Pode-se
añrmar que a razão entre as correntes il e ig éz  (A) 4/9
(B) 3/2
(C) 9/4
(D) 2/3
(E) 0
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