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INTRODUÇÃO AO MAGNETISMO  2º ANO  – FÍSICA – PROF. M.VINÍCIUS 

LISTA 05 

1. O disco rígido de um computador é um meio magnético utilizado para armazenar informação em forma digital. 

Sua superfície é dividida em trechos retangulares, muito pequenos, que funcionam como ímãs microscópicos e podem 

ser orientados em dois sentidos opostos  , respectivamente. 

Um modelo simplificado do processo de leitura da informação gravada no disco rígido envolve um conjunto de bússolas 

I, II e III representado na figura. Se o pólo norte da bússola aponta para cima,  sua orientação é representada pelo 

dígito 1, se aponta para baixo,  é representada pelo dígito 0. 

Assinale a opção que representa a orientação das bússolas na situação da figura. 

 

 

a)             1            0           1 

b)             0            1           0 

c)             1            0           0 

d)             0            1           1 

e)             0            0           1 

 

2. Dispõe-se de cinco discos magnetizados que possuem um furo central e que têm os polos magnéticos 

distribuídos conforme indicado na figura 1. 

 

 

 

Os discos são encaixados sem travamento em um longo bastão plástico disposto verticalmente como representado na 

figura 2. Nessa situação, os cinco discos permanecem em equilíbrio, sendo que os numerados por 2 e 3 são mantidos 

unidos graças à utilização de cola, já que, por suas naturezas, ficariam afastados. 
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Desconsiderando o atrito entre os discos e o bastão, e sabendo que na situação de equilíbrio a parte superior do ímã 4 

abriga um polo norte magnético, é correto afirmar que os polos magnéticos das faces voltadas para baixo dos ímãs 1, 2, 

3, 4 e 5 são, respectivamente, 

 

a) S, N, S, N e S. 

b) N, N, S, N e S. 

c) S, S, N, S e S. 

d) S, N, S, S e N. 

e) N, S, N, S e N. 

3. A figura mostra três ímãs alinhados e as linhas de campo magnético geradas a sua volta. 

 

 

(www.feiradeciencias.com.br. Adaptado.) 

 

Uma correta associação entre os números indicados na figura com os polos magnéticos norte (N) e sul (S) é 

 

a) 1N ; 2S ; 3N ; 4S ; 5S ; 6N. 

b) 1N ; 2S ; 3S ; 4N ; 5S ; 6N. 
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c) 1S ; 2N ; 3S ; 4N ; 5S ; 6N. 

d) 1S ; 2N ; 3N ; 4S ; 5S ; 6N. 

e) 1N ; 2S ; 3N ; 4S ; 5N ; 6S. 

 

4. Uma bússola é colocada sobre uma mesa horizontal, próxima a dois fios compridos, F1 e F2, percorridos por 

correntes de mesma intensidade. Os fios estão dispostos perpendicularmente à mesa e a atravessam. Quando a bússola 

é colocada em P, sua agulha aponta na direção indicada. Em seguida, a bússola é colocada na posição 1 e depois na 

posição 2, ambas eqüidistantes dos fios. Nessas posições, a agulha da bússola indicará, respectivamente, as direções 

 

 

 

5. Os ímãs 1, 2 e 3 foram cuidadosamente seccionados em dois pedaços simétricos, nas regiões indicadas pela linha 

tracejada. 

 

Analise as afirmações referentes às conseqüências da divisão dos ímãs: 

 

I. todos os pedaços obtidos desses ímãs serão também ímãs, independentemente do plano de secção utilizado; 

II. os pedaços respectivos dos ímãs 2 e 3 poderão se juntar espontaneamente nos locais da separação, retomando 

a aparência original de cada ímã; 

III. na secção dos ímãs 1 e 2, os pólos magnéticos ficarão separados mantendo cada fragmento um único pólo 

magnético. 

 

Está correto o contido apenas em: 
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a) I. 

b) III. 

c) I e II. 

d) I e III. 

e) II e III. 

6. Considere um ímã permanente e uma barra de ferro inicialmente não imantada, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

Ao aproximarmos a barra de ferro ao ímã, observa-se a formação de um pólo ______ em A, um pólo ______ em B e uma 

______ entre o ímã e a barra de ferro. 

 

A alternativa que preenche respectiva e corretamente as lacunas da afirmação acima é 

a) norte, sul, repulsão 

b) sul, sul, repulsão. 

c) sul, norte, atração. 

d) norte, sul, atração 

e) sul, norte, repulsão. 

7. Sobre uma mesa plana e horizontal, é colocado um ímã em forma de barra, representado na figura, visto de 

cima, juntamente com algumas linhas de seu campo magnético. Uma pequena bússola é deslocada, lentamente, sobre 

a mesa, a partir do ponto P, realizando uma volta circular completa em torno do ímã. Ao final desse movimento, a agulha 

da bússola terá completado, em torno de seu próprio eixo, um número de voltas igual a 

 

Nessas condições, desconsidere o campo magnético da Terra. 
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a) 1/4 de volta. 

b) 1/2 de volta. 

c) 1 volta completa. 

d) 2 voltas completas. 

e) 4 voltas completas. 

 

8. Três barras metálicas, aparentemente idênticas, denotadas por AB, CD e EF, em correspondência com as 

extremidades de cada uma, podem ou não estar imantadas, formando então ímãs retos. Realiza-se uma série de 

experiências isoladas nas quais se verifica que: (i) a extremidade C atrai as extremidades A e B; (ii) a extremidade D atrai 

as extremidades A e B; e (iii) a extremidade C atrai a extremidade E e repele a extremidade F. Portanto, podemos concluir 

que: 

a) A barra CD não está imantada. 

b) A extremidade E atrai as extremidades A e B. 

c) A barra AB está imantada. 

d) A barra EF não está imantada. 

e) A extremidade E atrai as extremidades C e D. 

9. A figura abaixo representa a vista de cima de uma agulha de bússola colocada sobre uma mesa horizontal e 

situada na região central de um eletroímã com pólos N e S. A orientação da agulha representada nessa figura 

corresponde ao eletroímã desligado. 

 

 

 

Ao se ligar o eletroímã, a corrente elétrica que o atravessa gera, na posição onde se encontra a agulha, um campo 

magnético com intensidade igual à do campo magnético terrestre. 

 

Assinale, nesse caso, a opção que melhor representa a nova orientação da agulha. 

a)

  
b)
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c)

 

d)

 

e)

 

 

10. Dois cilindros magnéticos são colocados sob um pedaço de cartolina conforme a figura abaixo. O papel é coberto 

com limalha de ferro. 

 

 

 

Quando os dois pólos Norte estão a uma pequena distância um do outro (e tocando o papel), a limalha de ferro é atraída, 

formando um padrão de linhas de força magnética. Qual das figuras abaixo ilustra o resultado final? 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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GABARITO 

1. Gab: A 

2. Gab: E 

3. Gab: A 

4. Gab: A 

5. Gab: A 

6. Gab: C 

7. Gab: D 

8. Gab: B 

9. Gab: D 

10. Gab: B 

 

 


