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FORÇA MAGNÉTICA ENTRE 
CONDUTORES RETILÍNEOS 

2ª SÉRIE  – FÍSICA – M.VINÍCIUS 

 
Semana 28 – Atividades 

 

1. Dois fios paralelos, percorridos por correntes elétricas de intensidades diferentes, estão se repelindo.  
Com relação às correntes nos fios e às forças magnéticas com que um fio repele o outro, é CORRETO 
afirmar que  
a) as correntes têm o mesmo sentido e as forças têm módulos iguais.  
b) as correntes têm sentidos contrários e as forças têm módulos iguais.  
c) as correntes têm o mesmo sentido e as forças têm módulos diferentes.  
d) as correntes têm sentidos contrários e as forças têm módulos diferentes.  

 
2. Dois fios condutores, retilíneos, de comprimento infinito e paralelos entre si, estão no plano desta 

página. Os fios transportam correntes de mesmo valor i para a direita. 
 

 
 

O campo magnético resultante dos dois fios é nulo na seguinte região: 
a) na linha reta perpendicular ao plano da página e localizada abaixo dos dois fios. 
b) na linha reta paralela aos dois fios e localizada acima dos dois fios. 
c) na linha reta paralela aos dois fios e localizada abaixo dos dois fios. 
d) na linha reta perpendicular ao plano da página e localizada acima dos dois fios. 
e) na linha reta paralela aos dois fios e localizada no meio, entre os fios. 

 
3. Um professor, pretendendo demonstrar a existência de forças eletromagnéticas entre dois condutores, 

faz a seguinte montagem experimental na sala de aula. 
 

Sendo: 
E1 ; E2 as baterias, 
K1 ; K2 as chaves do circuito, 
L o comprimento do fio, 
d a separação entre os fios, 
I1 ; I2 representam as correntes. 

 

 
 

Nessa montagem, os fios rígidos, desenhados em linha cheia, devem ficar suspensos livremente. Quando 
acionamos as chaves, as correntes vão passar em cada circuito, de modo que interagem magneticamente 
um com o outro, alterando a distância d entre os fios. Considerando que são dados os valores da 
permeabilidade magnética 2N/A   710x4  , as correntes  I1 = I2 = 1,0 A e as dimensões geométricas da 
montagem: L = 1,0 m e d = 0,1 m, assinale a alternativa que indica o valor correto para a intensidade da 
resultante das forças de interação entre os dois fios, bem como se as forças são atrativas ou repulsivas: 
a) A intensidade é de 5,2 x 107 N e as forças são atrativas. 
b) A intensidade é de 5,2 x 107 N e as forças são repulsivas. 
c) A intensidade é de 5,0 x 106 N e as forças são atrativas. 
d) A intensidade é de 2,0 x 106 N e as forças são atrativas. 
e) A intensidade é de 2,0 x 106 N e as forças são repulsivas. 
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4. Três fios condutores iguais, longos e paralelos, são percorridos por correntes elétricas e estão 
separados entre si conforme a figura abaixo: 

 

 
 

Sobre a força de origem magnética que atua em cada um dos fios devido à presença dos outros dois 
fios, é correto afirmar que: 
01. o vetor força F12 (força sobre o fio 1 devido à presença do fio 2) e o vetor força F21 (força sobre o 

fio 2 devido à presença do fio 1) possuem mesma direção e módulo, mas sentidos opostos. 
02. as forças entre os fios 1 e 2 são de atração. 
04. os três fios atraem-se mutuamente. 
08. as forças entre os fios 1 e 3 são de atração. 
16. em cada um dos fios, devido à presença dos outros dois, atuam dois vetores força de sentidos 

opostos. 
32. o vetor força F23 (força sobre o fio 2 devido à presença do fio 3) possui módulo superior ao vetor 

força F31 (força sobre o fio 3 devido à presença do fio 1) . 
64. todos os vetores força possuem o mesmo módulo. 

 
5. O consumo mensal de energia elétrica é medido por um aparelho chamado usualmente de “relógio de 

luz”. Um dos modelos de medidores de consumo possui um disco horizontal de alumínio que gira sob 
a ação de uma força magnética devido ao campo magnético gerado pela corrente elétrica que circula 
pela residência. Periodicamente a companhia fornecedora de energia elétrica realiza a medição do 
consumo, gerando a conta mensal.   

 

Baseado(a) no texto, considere que dois fios longos, condutores e paralelos, separados por uma 
distância “d”, são percorridos por correntes i1 e i2, no mesmo sentido, como mostra a figura. 

 

 
 

É correto afirmar que, nos fios,  
a) atuam duas forças repulsivas, de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. 
b) atuam duas forças de mesmo módulo, perpendiculares ao plano que contém os fios. 
c) não atua nenhuma força. 
d) atuam duas forças atrativas de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. 
e) atuam dois campos magnéticos paralelos ao plano que contém os fios. 
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6. Considere os três fios longos, retos e paralelos da figura, onde estão indicados os sentidos das 
correntes em cada fio, assim como os seus valores em ampères. Considere Tm/A  10 x 4 7

0
 .  Analise 

as afirmações e assinale-as devidamente. 
 

 
 

00. Os fios a e b se atraem. 
01. Os fios b e c se repelem. 
02. Os fios a e c se atraem. 
03. O campo resultante no fio b, devido ao fio a e ao fio c, é de 3,2 x 10–4 T. 
04. O módulo da força resultante em 25,0cm do fio b, devido aos fios a e c, é de 5 x 10–4 N. 

 
7. A figura abaixo mostra dois condutores retilíneos muito longos, 1 e 2, dispostos paralelamente sobre 

o plano da página. Ambos os fios conduzem corrente elétrica de mesma intensidade i, porém em 
sentidos opostos.  

 
 

Nessas condições, a alternativa que representa corretamente a força magnética exercida sobre o fio 
1 é: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d)

 

e)  
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8. Dois fios 1 e 2, longos e paralelos, são percorridos por correntes I iguais. A direção e o sentido da 
força que atua em cada fio estão CORRETAMENTE representados na alternativa: 

a)

  

b)

  

c)

  

d)
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1.  B 

2.  E 

3.  D 

4.  01+08+16+32 

5. D 

6.  FVVFF 

7.  A 

8.  D 
 
 


