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INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 3 2ª SÉRIE – FÍSICA – MARCUS VINÍCIUS 

 
Semana 34 – Atividades 

 
01. Temos 1440 cm de fio de cobre especial para a fabricação de transformadores. Queremos construir 

um transformador de espiras quadradas, cujos lados têm 3 cm, com entrada de 110 V e saída de 220 
V, usando todo o fio,q eu, obviamente, deve ser cortado, apenas uma vez. Calcule o produto do 
número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. Divida este resultado por 100. 

 
02. Os transformadores colocados nos postes de rede elétrica são utilizados para baixar a voltagem 

alternada da linha de transmissão de energia elétrica. A figura abaixo mostra o esquema de um 
transformador ideal abaixador de voltagem, composto por duas bobinas enroladas em torno de um 
núcleo de ferro. A bobina primária, com Np espiras, está submetida a uma voltagem alternada Vp e a 
bobina secundária, com Ns espiras, está ligada a uma carga resistiva R que representa o número de 
usuários permitidos. 

 
 

Sendo assim, pode-se afirmar que 
01. a força eletromotriz induzida nas bobinas primária e secundária tem o mesmo valor. 
02. a potência fornecida à bobina primária tem o mesmo valor da obtida na bobina secundária. 
03. a corrente na bobina primária é maior do que na secundária. 
04. a voltagem alternada na bobina secundária é Vs = (Ns/Np).Vp. 

 
03. Um transformador é um aparelho constituído de uma peça de ferro, denominada núcleo do 

transformador, em torno da qual são enroladas duas bobinas. Na primeira bobina (conhecida como 
enrolamento primário), é aplicada uma voltagem V1 alternada. Então, será estabelecido um campo 
magnético no núcleo de ferro que estará sofrendo flutuações sucessivas. O fluxo magnético através 
da segunda bobina (conhecida como enrolamento secundário) estará aumentando e diminuindo, 
periodicamente, no decorrer do tempo. Por esse motivo, será induzida, no secundário, uma voltagem 
V2. Aplicando-se no primário, constituído por uma bobina de 2000 espiras, uma voltagem de 110 V, 
surgirá no secundário, constituído por 1000 espiras, uma voltagem igual a 
a)   55 V.    b)   65 V.    c)   100 V.    d)   220 V. 

 
04. O transformador, esquematizado na figura abaixo, é um dispositivo que permite a elevação ou o 

abaixamento da tensão fornecida, utilizando-se dos princípios da indução eletromagnética. Observe a 
figura atentamente. 

 
 

A diferença de potencial no medidor G e a corrente que flui através dele são, RESPECTIVAMENTE: 
a)   120 V e 0,1 A.     b)   120 V e 10 A.     c)   1,2 V e 1,0 A. 
d)   0,0 V e 0,0 A.     e)   1,2 V e 10 A. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. Um transformador é usado para reduzir uma tensão alternada de 60 V para 12 V. 
Supondo que o transformador é ideal com 400 espiras no primário, e que a intensidade da corrente 
no secundário é 0,5 A, o número de espiras do secundário e a intensidade de corrente no primário, 
são, respectivamente, 
a) 40 espiras e 0,10 A. 
b) 80 espiras e 0,10 A. 
c) 40 espiras e 2,5 A. 
d) 80 espiras e 0,25 A. 
e) 200 espiras e 0,25 A. 

 
06. A figura mostra um circuito elétrico, no qual uma barra metálica desliza com velocidade uniforme de 

intensidade v = 0,5 m/s, imerso em um campo magnético de intensidade B = 0,10 T (entrando no 
plano do papel). A resistência elétrica R é 2,0  . 

 

 
 
A intensidade da força necessária para deslizar a barra com a velocidade constante e a potência 
dissipada na resistência são, respectivamente, iguais a: 
a) 5,0 10–4 N, 2,5 10–4 W 
b) 2,5 10–6 N, 12,5 10–7 W 
c) 5,0 10–5 N, 2,5 10–6 W 
d) 2,5 10–5 N, 12,5 10–6 W 
e) 5,0 10–6 N, 2,5 10–7 W 

 
07. Transformadores são amplamente usados para elevar ou reduzir níveis de tensão (voltagem) em 

corrente alternada. É comum encontrarmos transformadores que possuem um primário e vários 
secundários, como os da figura a seguir. 

 

 
 

Considerando um transformador ideal, a alternativa correta que apresenta, em sequência, os valores 
de V1, V2 e V3, em volts, nos três enrolamentos do secundário é: 
a) 110, 50 e 12 
b) 220, 100 e 24. 
c) 440, 200 e 48. 
d) 55, 25 e 6. 


