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FONTES DE CAMPO MAGNÉTICO 
FRENTE A – MÓDULO 18 

2ª SÉRIE – FÍSICA – MARCUS VINÍCIUS 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. Duas espiras circulares, 1 e 2, coplanares e concêntricas, possuem raios R1 e R2 e são percorridas por 

correntes I1 e I2, respectivamente (veja a figura). Sendo R2 = 2 R1 e I2 = 3 I1, a razão entre os módulos 
dos campos magnéticos criados pelas espiras 2 e 1 no centro O, B2/B1, a direção e o sentido do campo 
magnético resultante no centro O das espiras são, respectivamente: 

 

 
 

a) 1,5, perpendicular à folha e apontando para fora dela. 
b) 1,5, perpendicular à folha e apontando para dentro dela. 
c) 2/3, perpendicular à folha e apontando para fora dela. 
d) 2/3, perpendicular à folha e apontando para dentro dela. 

 
02. (UEFS BA)  

 
 

A figura mostra dois fios longos e paralelos separados por uma distância d = 10,0cm, que transportam 
correntes de intensidade I = 6,0A em direções opostas. 
 

Considerando o = 410–7Tm/A, o módulo do campo magnético resultante no ponto P, situado a 2d à 
esquerda do ponto A, em T, é igual a 
a) 1,0 
b) 1,5 
c) 2,0 
d) 10,0 
e) 12,0 

 
03. Considere um fio condutor retilíneo fino e longo, 

através do qual passa uma corrente I = 30 A e uma 
espira metálica circular de raio r = 0,2 m, percorrida 
por uma corrente I’, posicionada no mesmo plano 
vertical do fio e a uma distância d = 0,8 m abaixo 
deste, como mostra a figura dada. 

 
Para que a indução magnética resultante no centro 
da espira seja nula, a corrente I’ na espira terá 
sentido e intensidade, respectivamente: 
(use se necessário:   = 3) 
a) horário, 2 A 
b) anti-horário, 4A 
c) anti-horário, 2 A 
d) horário, 4 A 
e) horário, 6 A2 
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04. (UEFS BA)  
 

 
 
O campo magnético é uma propriedade física de muitas partículas elementares e sua existência pode 
ser demonstrada com uma agulha de bússola. As linhas de força do campo magnético produzido por 
uma corrente elétrica que passa por um condutor retilíneo são circulares e existem em planos 
perpendiculares ao condutor. A figura representa dois fios metálicos A e B, retos, longos e paralelos, 
localizados no vácuo, percorridos por correntes 2i e 3i, respectivamente, de mesmo sentido, entrando 
no plano do papel, e distantes uma distância d = 50,0cm um do outro. 
 
De acordo com essas informações, o ponto sobre o eixo x, em que o campo magnético resultante se 
anula, está a uma distância do fio A, em m, igual a 
a) 0,20 
b) 0,25 
c) 0,30 
d) 0,35 
e) 0,40 

 
05. A figura representa dois fios condutores retilíneos e muito compridos, paralelos e percorridos por 

correntes elétricas de mesma intensidade (iF), porém, de sentidos contrários. Entre os fios há uma 
espira circular de raio R percorrida por uma corrente elétrica de intensidade (iE). Determine a razão 

E

F

i

i  e o sentido da corrente elétrica na espira circular para que o campo de indução magnética 

resultante no centro da espira seja nulo. Os fios condutores e a espira circular estão situados no 
mesmo plano. 

 

 
 

a)   e o sentido da corrente na espira deve ser anti-horário. 
b)   e o sentido da corrente na espira deve ser horário. 
c) 1,5   e o sentido da corrente na espira deve ser horário. 
d) 1,5   e o sentido da corrente na espira deve ser anti-horário. 
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06. A figura apresenta uma placa fina de madeira, sobre a qual estão 
dispostos quatro bússolas. A placa está transpassada por um fio, 
através de um orifício no seu centro. 

 

Suponha que, num primeiro momento, uma corrente de 20 A percorre 
o fio de cima para baixo, e que, num segundo momento, a mesma 
corrente percorre o fio de baixo para cima. Assinale a alternativa que 
contém as figuras que representam as agulhas das bússolas no 
primeiro e segundo momentos, respectivamente. 
 

a)

  
 

b)

  
 

c)

  
 

d)

  
 

e)

  
 
07. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares, de raios R1 e R2, onde R2 = 5R1, são percorridas 

pelas correntes de intensidades i1 e i2, respectivamente. O campo magnético resultante no centro das 
espiras é nulo. Qual é a razão entre as intensidades de correntes i2 e i1? 
a) 0,2    b) 0,8    c) 1,0    d) 5,0    e) 10 

 
08. As figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes 

elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano desta página 
e dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido 
das correntes: os fios são percorridos por correntes que entram  ou saem  do plano da página. 

 

 
 
O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em 
a) I.    b) II.    c) I e II.   d) II e III.   e) III e IV. 


