
Exerćıcios - Magnetismo e Indução Eletromagnética

1. (Fuvest 2010) Aproxima-se um ı́mã de um anel metálico fixo em um so-
porte isolante, como mostra a figura. O movimento do ı̀mã, em direção
ao anel:

A) Não causa efeitos no anel.

B) Produz corrente alternada no anel.

C) Faz com que o polo sul do ı́mã vire polo norte e viceversa.

D) Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração
entre o anel e ı́mã.

E) Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão
entre anel e ı́mã.

2. (UFMS 2010) O acelerador LHC colidiu dois prótons, girando em tra-
jetórias circulares com sentidos opostos, sendo um no sentido horário
e o outro no sentido anti horário, veja a figura. Considere que as
trajetórias dos prótons anes da colisão eram mantidas circulares de-
vido unicamente à interação de campos magnéticos perpendiculares ao
plano das órbitas dos prótons. Com fundamentos no eletromagnetismo,
é correto afirmar:

1) A finalidade do campo magnético é apenas mudar a direção da ve-
locidade dos prótons.

2) A finalidade do campo magnético é aumentar a energia cinética dos
prótons.

4) O próton que está girando no sentido anti horário está submetido
a um campo magnético que possui um sentido que está entrando no
plano da página.

8) A força magnética aplicada em cada próton possui direção tangente
à trajetória.
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16) A força magnética aplicada em cada próton não realiza trabalho.

3. (UFPR 2010) O desenvolvimento do eletromagnetismo contou com a
colaboração de vários cientistas, como Faraday, por exemplo, que veri-
ficou a existência da indução eletromagnética. Para demonstrar a lei de
indução de Faraday, um professor idealizou uma experiência simples.
Construiu um circuito condutor retangular, formado por um fio com
resistência total R = 5Ω, e aplicou através dele um fluxo magnético
φ cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo gráfico
abaixo.

O fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do circuito. Em
relação a esse experimento, considere as seguintes afirmativas:

1. A força eletromotriz induzida entre t = 2s e t = 4s vale 50V.

2. A corrente que circula no circuito entre t = 2s e t = 4s tem o mesmo
sentido que a corrente que passa por ele entre t = 8s e t = 12s.

3. A corrente que circula pelo circuito entre t = 4s e t = 8s vale 25A.
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4. A potência elétrica dissipada no circuito entre t = 8s e t = 12s vale
125W.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.

B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

C) Somente as afirmativas1, 3 e 4 são verdadeiras.

D) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras..

E) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

4. (UFSC 2018) À noite no acampamento, Pedro, Tiago e João pensam
em maneiras alternativas de produzir luz, além do fogo. João desenha
o esquema abaixo imaginando uma aplicação para o hand spinner e
outros materiais que trouxe. Em seu desenho, acoplou um ı́mã em
cada um dos lados do brinquedo e o colocou próximo de uma bobina
ligada a um pequeno transformador elevador de tensão conectado a
um LED. Antes de montarem o aparato, eles observaram que o hand
spinner livre gira por 5 minutos, então João desafiou Pedro e Tiago a
fazerem comentários sobre o seu funcionamento.

1) a cadeia de transformações de energia no sistema Gravity Light +
Terra é: energia potencial energia cinética energia luminosa.

2) como existem perdas de energia, a massa dentro do saco deve estar
acima da altura de 1,75 m.

4) a energia transformada pelo LED em 25 minutos é, aproximada-
mente, 58.10-3 Wh.

8) a potência desenvolvida por Pedro para erguer o saco a uma altura
de 1,75 m é sempre igual à potência da lâmpada.

16) se desconsiderarmos a resistência do ar, toda a energia mecânica
será convertida em energia elétrica.
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32) ao erguer o saco, Pedro não transforma nenhum tipo de energia
para aumentar a energia potencial do saco.

64) aumentando a potência da lâmpada, o brilho da luz será menor.

5. (UFSC 2010) Pedrinho, após uma aula de F́ısica, resolveu verificar
experimentalmente o que tinha estudado até o momento. Para tal
experimento, ele usou uma bobina com 50 espiras, um ı́mã preso a
um suporte não condutor e uma lâmpada incandescente de 5 W de
potência. O experimento consistia em mover o ı́mã para dentro e para
fora da bobina, repetidamente.

Ao terminar o experimento, Pedrinho fez algumas observações, que
estão listadas na forma de proposições.

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

1) O módulo da força eletromotriz induzida na bobina é diretamente
proporcional à variação do fluxo magnético em função da distância.

2) É dif́ıcil mover o ı́mã dentro da bobina, pois o campo magnético
de cada espira oferece uma resistência ao movimento do ı́mã. Isto é
explicado pela Lei de Lenz.

4) Se a corrente na lâmpada for de 2 A, a força eletromotriz induzida
em cada espira da bobina é 0,05 V.

8) A frequência do movimento do ı́mã no interior da bobina não inter-
fere na luminosidade da lâmpada.

16) O trabalho realizado para mover o ı́mã para dentro e para fora da
bobina é transformado integralmente em energia luminosa na lâmpada.
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32) Para haver uma corrente induzida na bobina é necessário que o
circuito esteja fechado.

6. (UFSC 2015) A ideia de linhas de campo magnético foi introduzida
pelo f́ısico e qúımico inglês Michael Faraday (1791-1867) para explicar
os efeitos e a natureza do campo magnético. Na figura ao lado, extráıda
do artigo “Pesquisas Experimentais em Eletricidade”, publicado em
1852, Faraday mostra a forma assumida pelas linhas de campo com o
uso de limalha de ferro espalhada ao redor de uma barra magnética.

Sobre campo magnético, é CORRETO afirmar que:

1) o vetor campo magnético em cada ponto é perpendicular à linha de
campo magnético que passa por este ponto.

2) as linhas de campo magnético são cont́ınuas, atravessando a barra
magnética.

4) as linhas de campo magnético nunca se cruzam.

8) por convenção, as linhas de campo magnético “saem” do polo sul e
“entram” no polo norte.

16) as regiões com menor densidade de linhas de campo magnético
próximas indicam um campo magnético mais intenso.

32) quebrar um ı́mã em forma de barra é uma maneira simples de obter
dois polos magnéticos isolados.

64) cargas elétricas em repouso não interagem com o campo magnético.

7. (UFSC - 2009) Na transmissão de energia elétrica das usinas até os
pontos de utilização, não bastam fios e postes. Toda a rede de distri-
buição depende fundamentalmente dos transformadores, que ora ele-
vam a tensão, ora a rebaixam. Nesse sobe-e-desce, os transforma-
dores não só resolvem um problema econômico, como melhoram a
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eficiência do processo. O esquema abaixo representa esquematicamente
um transformador ideal, composto por dois enrolamentos (primário e
secundário) de fios envoltos nos braços de um quadro metálico (núcleo),
e a relação entre as voltagens no primário e no secundário é dada por
Vp

Vs
= Np

Ns

Em relação ao exposto, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

1. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário
podem criar grandes intensidades de fluxo magnético, o que ocasionará
uma indução eletromagnética e o aparecimento de uma voltagem no
secundário.

2. O prinćıpio básico de funcionamento de um transformador é o
fenômeno conhecido como indução eletromagnética: quando um cir-
cuito fechado é submetido a um campo magnético variável, aparece
no circuito uma corrente elétrica cuja intensidade é proporcional às
variações do fluxo magnético

4. O transformador acima pode ser um transformador de elevação de
tensão. Se ligarmos uma bateria de automóvel de 12 V em seu primário
(com 48 voltas), iremos obter uma tensão de 220 V em seu secundário
(com 880 voltas).

8. Podemos usar o transformador invertido, ou seja, se o ligarmos a
uma tomada em nossa residência (de corrente alternada) e aplicarmos
uma tensão de 220 V em seu secundário (com 1000 voltas), obteremos
uma tensão de 110 V no seu primário (com 500 voltas).

16. Ao acoplarmos um transformador a uma tomada e a um apare-
lho elétrico, como não há contato elétrico entre os fios dos enrolamen-
tos primário e secundário, o que impossibilita a passagem da corrente
elétrica entre eles, não haverá transformação dos valores da corrente
elétrica, somente da tensão.

32. O fluxo magnético criado pelo campo magnético que aparece quando
o transformador é ligado depende da área da secção reta do núcleo
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metálico.

Gabarito: Q1)E. Q2)21. Q3)D. Q4)85. Q5)38. Q6)70. Q7)42.
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