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01. Na figura abaixo desenhe as linhas de força geradas por esse imã 
 

 
 
02. Na figura abaixo determine pra onde apontaria um bússola colocada em cada um dos pontos (A, B, C e D) 
 

 
 
03. Sabemos que ao partir um imã formam-se novos polos. A partir da figura abaixo determine a quais são os 

polos magnéticos em cada um dos novos imãs produzidos 

 
 
04. O que significa dizer:  “Nos imãs os opostos se atraem e os iguais se repelem”? 
 
05. Por que é possível utilizar uma bússola para navegar pela Terra? 
 
06. Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa: 

a)  O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra. 
b)  O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. 
c)  O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. 
d)  O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos. 

e)  O campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade de rotação do núcleo e da 
crosta terrestre. 
 

Justifique sua resposta 
 

 



 
 

 
 2 

07. Ao quebrarmos um ímã ao meio, devemos esperar que: 

a)  os seus pedaços fiquem desmagnetizados. 
b)  um dos seus pedaços seja o polo norte, e o outro, polo sul. 

c)  cada um de seus pedaços torne-se um ímã menor. 
 
Justifique sua resposta 

 
08. Marque a afirmativa correta: 

a)  Todos os imãs possuem dois polos, o polo norte e o sul. O polo sul é o positivo de um imã, enquanto o 

norte é negativo. 
b)  Ao quebrar um imã, os seus polos são separados, passando a existir um imã negativo e outro positivo. 
c)  Ao aproximar os polos iguais de um imã, eles repelem-se. Quando polos diferentes aproximam-se, eles 

atraem-se. 
d)  Os materiais ferromagnéticos são os que não podem ser atraídos por imãs. 
 
Justifique sua resposta 

 
 
 
 


