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INTRODUÇÃO AO MAGNETISMO 2ª SÉRIE  – FÍSICA – MARCUS VINÍCIUS 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. 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. 
a) 1/4 de volta. 
b) 1/2 de volta. 
c) 1 volta completa. 
d) 2 voltas completas. 
e) 4 voltas completas. 

 
02. (UFRN) O estudioso Robert Norman publicou em Londres, em 1581, um livro em que discutia 

experimentos mostrando que a força que o campo magnético terrestre exerce sobre uma agulha 
imantada não é horizontal. Essa força tende a alinhar tal agulha às linhas desse campo. Devido a essa 
propriedade, pode-se construir uma bússola que, além de indicar a direção norte-sul, também indica 
a inclinação da linha do campo magnético terrestre no local onde a bússola se encontra. Isso é feito, 
por exemplo, inserindo-se uma agulha imantada num material, de modo que o conjunto tenha a 
mesma densidade que a água e fique em equilíbrio dentro de um copo cheio de água, como 
esquematizado na figura1. 
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A figura 2 representa a Terra e algumas das linhas do campo magnético terrestre. Foram realizadas 
observações com a referida bússola em três cidades (I, II e III), indicando que o pólo norte da agulha 
formava, aproximadamente. 
· para a cidade I, um ângulo de 20º em relação à horizontal e apontava para baixo; 
· para a cidade II, um ângulo de 75º em relação à horizontal e apontava para cima; 
· para a cidade III, um ângulo de 0º e permanecia na horizontal. 
 
A partir dessas informações, pode-se concluir que tais observações foram realizadas, respectivamente, 
nas cidades de: 
a) Punta Arenas (sul do Chile), Natal (nordeste do Brasil) e Havana (noroeste de Cuba) 
b) Punta Arenas (sul do Chile), Havana (noroeste de Cuba) e Natal (nordeste do Brasil) 
c) Havana (noroeste de Cuba), Natal (nordeste do Brasil) e Punta Arenas (sul do Chile) 
d) Havana (noroeste de Cuba), Punta Arenas (sul do Chile) e Natal (nordeste do Brasil) 

 
03. (FMJ SP) Um ímã em forma de barra com extremos A e B foi quebrado e separado em duas partes 

com AC e DB, como mostra a figura. 
 

 
 

A seguir, o pedaço AC foi aproximado de uma pequena barra metálica de extremos 1-2, com o extremo 
1 perto de AC, e notou-se que houve atração entre eles. Depois, o pedaço DB foi aproximado da 
mesma barra, agora com o extremo 2 perto de DB, e notou-se que também houve atração. 

 

 
 

Baseando-se nessas informações, pode-se afirmar que 
a) B e C são pólos magnéticos opostos. 
b) A e D são dois pólos Norte magnéticos. 
c) o extremo 1 da barra é um pólo Sul magnético. 
d) a barra 1-2 não é magnetizada. 
e) C e D são pólos magnéticos iguais. 

 
04. VUNESP/SP – Nas demonstrações populares de supercondutividade elétrica, é comum a exibição de um 

ímã "flutuando" sobre o material supercondutor. Nesse caso, a configuração das linhas de campo 
magnético em torno do ímã fica semelhante à da figura. 
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Para explicar a existência de uma força igual e oposta ao peso do ímã, e que o mantém suspenso, 
pode-se imaginar que a função do supercondutor equivale à de colocar um "ímã imagem" em seu 
lugar, igual ao ímã real e convenientemente orientado dentro da região tracejada. O "ímã imagem", 
em conjunto com o ímã real, criaria na região externa ao supercondutor a configuração de linhas de 
campo indicada na figura. A representação adequada do "ímã imagem" dentro da região tracejada é: 

 
 
05. 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. 

 
06. Assinale a opção CORRETA. 

a) Ao cortamos um ímã ao meio, dividiremos o pólo norte do pólo sul, ou seja, criaremos monopolos 
magnéticos. 

b) Um ímã é formado por cargas positivas e negativas. As cargas positivas são chamadas de pólo 
norte e as negativas, de pólo sul. 

c) Ao cortamos um ímã ao meio, cada metade se tornará um ímã com pólos norte e sul. 
d) O pólo norte da agulha de uma bússola aponta para o norte magnético da Terra. 

 
07. Da palavra aimant, que traduzido do francês significa amante, originou-se o nome ímã, devido à 

capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. 
 

Sobre essas manifestações, considere as proposições: 
I. assim como há ímãs que possuem os dois tipos de pólos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas 

um. 
II. o campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o pólo norte magnético de 

uma bússola é atraído pelo pólo norte magnético do planeta. 
III. os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os dois pólos 

magnéticos, independentemente do tamanho dos pedaços. 
 
Está correto o contido em: 
a) I, apenas.  
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas.  
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
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08. A Terra comporta-se como um grande imã. Então, no espaço em torno dela, existe um campo 
magnético denominado campo magnético terrestre, que é o responsável pela orientação das agulhas 
magnéticas das bússolas. Os cientistas, há muitos anos, vêm procurando uma explicação para a 
existência desse campo. 
Presume-se, atualmente, que ele tem sua origem em correntes elétricas estabelecidas no núcleo 
metálico líquido presente na parte central da Terra. 
 

Com relação aos fenômenos magnéticos, é INCORRETO afirmar: 
a) A constatação de que fenômenos magnéticos também são causados por cargas elétricas em 

movimento fez surgir um ramo do conhecimento denominado eletromagnetismo. 
b) Os pólos norte e sul de um imã são fisicamente inseparáveis. 
c) Campos eletromagnéticos variáveis induzem tensão em uma bobina que atravessam. 
d) O pólo sul geográfico é, na verdade, um pólo norte magnético. 
e) O campo magnético é um campo elétrico em que não circulam correntes elétricas. 

 
09. 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. 

 
10. O estudioso Robert Norman publicou em Londres, em 1581, um livro em que discutia experimentos 

mostrando que a força que o campo magnético terrestre exerce sobre uma agulha imantada não é 
horizontal. Essa força tende a alinhar tal agulha às linhas desse campo. Devido a essa propriedade, 
pode-se construir uma bússola que, além de indicar a direção norte-sul, também indica a inclinação 
da linha do campo magnético terrestre no local onde a bússola se encontra. Isso é feito, por exemplo, 
inserindo-se uma agulha imantada num material, de modo que o conjunto tenha a mesma densidade 
que a água e fique em equilíbrio dentro de um copo cheio de água, como esquematizado na figura1. 

 

 
 

A figura 2 representa a Terra e algumas das linhas do campo magnético terrestre. Foram realizadas 
observações com a referida bússola em três cidades (I, II e III), indicando que o pólo norte da agulha 
formava, aproximadamente. 
· para a cidade I, um ângulo de 20º em relação à horizontal e apontava para baixo; 
· para a cidade II, um ângulo de 75º em relação à horizontal e apontava para cima; 
· para a cidade III, um ângulo de 0º e permanecia na horizontal. 
 
A partir dessas informações, pode-se concluir que tais observações foram realizadas, respectivamente, 
nas cidades de: 
a) Punta Arenas (sul do Chile), Natal (nordeste do Brasil) e Havana (noroeste de Cuba) 
b) Punta Arenas (sul do Chile), Havana (noroeste de Cuba) e Natal (nordeste do Brasil) 
c) Havana (noroeste de Cuba), Natal (nordeste do Brasil) e Punta Arenas (sul do Chile) 
d) Havana (noroeste de Cuba), Punta Arenas (sul do Chile) e Natal (nordeste do Brasil) 


