
 

 

Tarefa 29 professora Ana Diniz 

 
01. Um ímã permanente é colocado verticalmente sobre uma base magnética como mostra a figura abaixo. 

 

 
 

Ao liberarmos o ímã, observamos que o mesmo flutua sobre a base e atinge uma posição de equilíbrio 
instável acima da base. Sabendo que a massa do ímã é de 10 g e a aceleração da gravidade é g = 10 
m/s²: 
a) determine o módulo, a direção e o sentido da força feita pelo campo magnético da base sobre o ímã. 
b) indique na figura a posição dos polos Norte e Sul do ímã. 
c) desenhe na figura as linhas de campo magnético geradas pelos polos Norte e Sul deste ímã 

permanente. 
 
02. Suponha que você tenha um ímã permanente em forma de barra e uma pequena bússola. Usando como 

símbolo uma flecha para a indicação da bússola S → N onde a seta indica o polo norte, desenhe como se 

colocará a agulha da bússola dentro dos círculos menores nos pontos 1 a 6 indicados na figura. Escreva 
também uma pequena explicação dos seus desenhos. 
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03. Os pombos-correio foram usados como mensageiros pelo homem no passado remoto e até mesmo mais 

recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial. Experimentos mostraram que seu mecanismo de 
orientação envolve vários fatores, entre eles a orientação pelo campo magnético da Terra. 
a) Num experimento, um ímã fixo na cabeça de um pombo foi usado para criar um campo magnético 

adicional ao da Terra. A figura abaixo mostra a direção dos vetores dos campos magnéticos do ímã 

 e da Terra . O diagrama quadriculado representa o espaço em duas dimensões em que se dá o 
deslocamento do pombo. Partindo do ponto O, o pombo voa em linha reta na direção e no sentido do 

campo magnético total e atinge um dos pontos da figura marcados por círculos cheios. Desenhe o 
vetor deslocamento total do pombo na figura e calcule o seu módulo. 

b) Quando em vôo, o pombo sofre a ação da força de resistência do ar. O módulo da força de resistência 

do ar depende da velocidade v do pombo segundo a expressão , onde . 

Sabendo que o pombo voa horizontalmente com velocidade constante quando o módulo da 

componente horizontal da força exercida por suas asas é , calcule a velocidade do pombo. 

 
04. Uma bússola caseira 

Durante a aula de Ciências, o professor fez um levantamento de possíveis experimentos que seus alunos 
poderiam realizar, já que o dia da Feira de Ciências da escola estava próximo. Um desses experimentos 
chamou a atenção do estudante Felipe: a bússola caseira. O professor colocou na lousa as seguintes 

instruções: 
• Corte uma rolha de cortiça ou um pedaço de isopor, deixando-o com cerca de um centímetro de altura, 

formando um disco. 
• Depois, magnetize uma agulha de costura. Passe uma de suas extremidades na parte lateral de um 

ímã por cerca de 20 vezes, sempre no mesmo sentido, tomando o cuidado de não fazer movimentos 
de ida e volta. 

• Usando uma fita adesiva, fixe a agulha no disco e coloque-a sobre um vasilhame com água. Se estiver 
tudo certo, quando você mexer na agulha, ela deve voltar para a mesma posição, ou seja, indicando 
sempre a mesma direção. 

 
Quando Felipe já tinha decidido fazer o experimento em casa, o professor fez uma advertência importante: 
ele lembrou que este experimento deve ser feito com o acompanhamento de um adulto. 

 

 
 

Por que é importante não fazer movimentos de ida e volta durante a magnetização da agulha de costura? 
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05. A figura a seguir representa um campo magnético uniforme B e três observadores. 

 
Represente, nos quadros a seguir, o campo observado: 

 
 
06. (Fuvest) A figura esquematiza um ímã permanente, em forma de cruz de pequena espessura, e oito 

pequenas bússolas, colocadas sobre uma mesa. As letras N e S representam, respectivamente, polos norte 
e sul do ímã, e os círculos representam as bússolas nas quais você irá representar as agulhas magnéticas. 
O ímã é simétrico em relação às retas NN e SS. Despreze os efeitos do campo magnético terrestre. 

 
a) Desenhe na própria figura algumas linhas de força que permitam caracterizar a forma do campo 

magnético criado pelo ímã, no plano da figura. 
b) Desenhe nos oito círculos da figura a orientação da agulha da bússola em sua posição de equilíbrio. A 

agulha deve ser representada por uma fecha  cuja ponta indica o seu polo norte. 
 


