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INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 2ª SÉRIE – FÍSICA – MARCUS VINÍCIUS 

 
Semana 30 – Atividades 

 
01. (UnB/DF) O ímã da figura está estabelecendo um fluxo 1= 0,3010-3 Wb. Aproximando rapidamente 

o ímã da espira, o fluxo passa a valer 2 = 2,310-3 Wb. 
 

 
 

Supondo que essa variação ocorreu em um intervalo de tempo t = 0,50 s e que a resistência da 
espira vale 1,0 , determine a corrente induzida na espira. Dê sua resposta em miliampère. 

 
02. (UnB/DF) Considere uma região do espaço comum, campo magnético constante B


em seu interior e 

nulo fora dessa região, como mostra a figura. 
 

 
 

Considere, ainda, uma espira de formato retangular. Julgue os itens que se seguem. 
 Mantendo o plano da espira perpendicular ao campo magnético e deslocando a espira, com 

velocidade constante, a corrente elétrica que a percorre será nula enquanto ela estiver 
inteiramente contida na região de campo não nulo. 

 No momento em que a espira começar a sair da região de campo não nulo, surgirá uma corrente 
elétrica que se anulará, quando a espira terminar de sair dessa região. 

 Supondo a espira inteiramente contida no interior da região de campo não nulo, colocada 
perpendicularmente a este, se ela girar em torno de um eixo paralelo ao campo magnético que 
passa por seu centro geométrico, haverá corrente elétrica percorrendo a espira. 

 
03. (UnB/DF) O gráfico a seguir mostra o módulo do campo magnético que atravessa uma bobina com 

100 espiras em função do tempo. 
 

 
 
Sabendo-se que as espiras são quadradas e que têm 20 cm de lado, calcule a força eletromotriz 
induzida na bobina, se o campo magnético é dado em tesla e o tempo, em segundos. Dê a resposta 
em volt. 

 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. Uma espira retangular condutora está caindo em um plano vertical. A partir de certo momento, ela 
começa a entrar em uma região que possui um campo magnético horizontal, de módulo constante, 
penetrando a folha do papel. De acordo com a perspectiva da figura, escolha a opção que descreva o 
que acontecerá quando a espira começar a entrar na região, quando estiver totalmente imersa e 
quando começar a sair, respectivamente, em termos do sentido da corrente na espira: 

 

 
 

a) horário, horário, horário 

b) anti-horário, anti-horário, anti-horário 

c) nulo, nulo, nulo 

d) anti-horário, nulo, horário 

e) horário, nulo, anti-horário 

 
05. Uma espira circular de raio 3,0cm está num campo de indução magnética uniforme, B = 0,01Wb/m2. 

O plano da espira é perpendicular à direção do campo. Quando B é reduzido a zero, uniformemente 
no tempo, observa-se na espira uma força eletromotriz induzida de 2,0V. Qual foi o tempo gasto, em 
microssegundos (10– 6s) , para B ser reduzido a zero? 

 
06. Quando uma barra metálica se desloca num campo magnético, sabe-se que seus elétrons se movem 

para uma das extremidades, provocando entre elas uma polarização elétrica. Desse modo, é criado 
um campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial entre as 
extremidades da barra. 

 
 

Considere uma barra metálica descarregada, de 2,0 m de comprimento, que se desloca com velocidade 
constante de módulo v = 216 km/h num plano horizontal (veja figura acima), próximo à superfície da 
Terra. Sendo criada uma diferença de potencial (ddp) de 3,0  10–3 V entre as extremidades da barra, 
o valor do componente vertical do campo de indução magnética terrestre nesse local é de: 
a) 6,9  10–6 T  
b) 1,4  10–5 T  
c) 2,5  10–5 T 
d) 4, 2  10–5 T  
e) 5,0  10–5 T 

 
07. Uma espira de 0,5m2 de área se encontra colocada perpendicularmente às linhas de um campo 

magnético que varia entre 10T e 4T, num intervalo de tempo de 0,5s. Determine o valor, em Volts, 
da fem induzida. 
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08. Uma espira retangular condutora passa com velocidade constante entre os pólos de um ímã, conforme 
a figura a seguir. 

 

 
 
Assinale a alternativa que melhor representa, a variação da intensidade I da corrente elétrica com o 
tempo t, enquanto a espira atravessa o espaço entre os pólos do ímã. 
a) 

 
b) 

 

c) 
 

 
d) 

 

 
e) 

 
 
 


