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Semana 24 – Atividades 

 
01. A figura mostra um prego de ferro envolto por um fio fino de cobre esmaltado, enrolado muitas vezes 

ao seu redor. O conjunto pode ser considerado um eletroímã quando as extremidades do fio são 
conectadas aos polos de um gerador, que, no caso, são duas pilhas idênticas, associadas em série. 

 

 
 
A respeito do descrito, julgue os itens em certo ou errado. 
 Ao ser percorrido por corrente elétrica, o eletroímã apresenta polaridade magnética. Na 

representação da figura, a extremidade A (cabeça do prego) será um polo norte e a extremidade 
B será um polo sul. 

 Ao aproximar-se um prego de ferro da extremidade A do eletroímã e outro da extremidade B, um 
deles será atraído e o  

 outro será repelido. 
 Ao substituir-se o conjunto de duas pilhas por outro de 6 pilhas, idênticas às primeiras, também 

associadas em série, a intensidade do vetor indução magnética, no interior e nas extremidades do 
eletroímã, não sofrerá alteração, uma vez que esse valor independe da intensidade da corrente 
elétrica que circula no fio. 

 
02. Os fenômenos elétricos e magnéticos passaram a relacionar-se no século XIX, quando o físico 

dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851) constatou, em 1820, que, ao aproximar uma 
bússula a um fio percorrido por uma corrente elétrica, sua agulha sofre uma deflexão, concluindo que 
toda corrente elétrica gera, no espaço que a envolve, um campo magnético. Quando um fio condutor 
sob forma circular (espira) é submetido a uma corrente elétrica, o vetor indução magnética B 
apresenta características relativas à corrente elétrica a ao raio da espira. Supondo  que uma espira de 
diâmetro 5   m é percorrida por uma corrente de 6,0 A e considerando que a permeabilidade 
magnética no vácuo é 7

0 104   no (SI), é correto afirmar que a intensidade do campo magnético B 
gerado é de: 
a) 2,4.10-5 T  
b) 4,8.10-5 T 
c) 4,8.10-7 T  
d) 2,4.10-7 T 
e) 1,2.10-7 T 

 
03. Os efeitos nocivos das linhas de transmissão na saúde humana constituem matéria de alto interesse 

no meio científico, já que alguns estudos indicam uma correlação entre o campo eletromagnético e o 
surgimento de alguns tipos de cânceres. Uma residência localizada a 16 m de uma linha de transmissão 
percorrida por uma corrente de intensidade igual a 2400 A, fica sujeita à ação de um campo magnético 
de intensidade igual a B. Sabendo-se que a permeabilidade magnética do vácuo vale 0 = 410–7 
T.m/A e que a intensidade do campo magnético típico de um exame de ressonância magnética é B0 = 
3 T, afirma-se que a razão entre B0 e B é igual a: 
a) 103 
b) 104 
c) 105 
d) 106 
e) 107 
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04. A figura a seguir representa um eletroímã e um pêndulo, cuja massa presa à extremidade é um 
pequeno imã. Ao fechar a chave C, é correto afirmar que 

 

 
 

01. o imã do pêndulo será repelido pelo eletroímã. 
02. o imã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. 
04. o imã do pêndulo irá girar 180º em torno do fio que o suporta. 
08. o pólo sul do eletroímã estará à sua direita. 
16. o campo elétrico no interior do eletroímã é nulo. 

 
05. Dois fios longos, retilíneos e paralelos, separados por uma distância d, são perpendiculares ao plano 

da página (veja a figura). Pelo fio 1 passa uma corrente I1, cujo sentido é para dentro da página. O 
módulo e o sentido da corrente que deve passar pelo fio 2, para que o campo magnético resultante 
no ponto P seja nulo, devem ser, respectivamente, 

 

 
a) 2/3 de I1 e para fora da página. 
b) 2/3 de I1 e para dentro da página. 
c) 1/3 de I1 e para dentro da página. 
d) 1/3 de I1 e para fora da página. 

 
06. No vácuo, onde a constante de permissividade magnética vale T.m/A 10 4 -7 , há um fio retilíneo muito 

longo pelo qual passa uma corrente elétrica contínua de 2,5 A de intensidade, como mostra a figura. 
Essa corrente gera no ponto A um campo magnético de intensidade T 10.0,5 6 . 

 

 
 
A distância d que separa o ponto A do fio é, em cm, de 
a)  . 
b) 10.  . 
c) 1,0. 
d) 10. 
e) 100. 
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07. UnB/DF – A invenção do amperímetro-alicate possibilitou a medição de correntes elétricas, sem a 
necessidade de interromper os circuitos. Conforme ilustra a figura a seguir, as partes magnéticas móveis 
do instrumento fecham-se ao redor do fio, percorrido por uma corrente I, que se deseja medir. A corrente 
I gera um campo magnético B, percebido pelo instrumento, igual a 1,610–6xI, em tesla. Esse campo 
magnético induz uma tensão elétrica V, no instrumento, igual a 500xB, em volts. Uma vez registrado o 
valor de V, o instrumento indica, em uma escala graduada em ampères, o valor medido da corrente. 

 

  
 
Considerando que o amperímetro-alicate registre uma tensão de 50 mV, calcule, em ampères, a 
corrente I. Desconsidere a parte fracionária de seu resultado, caso exista. 
 


