
 

 

 

 

 
 
 

ATIVIDADE DE REVISÃO DOS CONTEÚDOS ESTUDADOS 

 

1. A figura I adiante representa um imã permanente em forma de barra, onde N e S indicam, 

respectivamente, pólos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em três pedaços, como 

mostra a figura II. Colocando lado a lado os dois pedaços extremos, como indicado na figura 

III, é correto afirmar que eles: 

 
a) se atrairão, pois A é pólo norte e B é pólo sul.   

b) se atrairão, pois A é pólo sul e B é pólo norte. 

c) não serão atraídos nem repelidos. 

d) se repelirão, pois A é pólo norte e B é pólo sul. 

e) se repelirão, pois A é pólo sul e B é pólo norte. 

 

2.Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente de intensidade 2 A. O 

campo magnético a 50 cm do fio terá intensidade? (μ=4π10
-7

Tm/A): 

 

 

 

 

3.Uma bobina chata é formada de 50 espiras circulares de raio 0,1 m. Sabendo-se que as espiras 

são percorridas por uma corrente de 3 A, a intensidade do vetor campo magnético no seu centro 

será de (μ=4π10
-7

Tm/A): 

 

 

 

 

 

4. A figura esquematiza uma carga positiva movendo-se num campo magnético uniforme, com 

velocidade v. Essa carga fica sujeita á força F. Então, a direção e sentido do vetor indução 

magnética B é: 

a) perpendicular ao plano da figura para fora 

b) perpendicular ao plano da figura para dentro    v 

c) paralela ao plano da figura para esquerda         + 

d) paralela ao plano da figura para direita 

e) diferente das anteriores     F 
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5. Uma partícula carregada penetra num campo de indução magnética B, com velocidade v, 

ficando sujeita a força F. Em relação às direções dos vetores v,B e F, podemos afirmar: 

a) F é perpendicular a v e paralelo a B 

b) F perpendicular a B e paralelo a v 

c) F perpendicular a v e a B 

d) F paralelo a v e a B 

e) v é perpendicular ao plano determinado por B e F 

 

 

6. Numa sala de aula foram montados dois condutores verticais C1 e C2 que suportam as 

correntes elétricas ascendentes de 3,0 e 4,0 ampéres, respectivamente. Essas correntes elétricas 

geram campo magnético na região e, em particular, num ponto P situado no centro da sala. O 

esquema a seguir indica a posição relativa dos condutores e do ponto P na sala de aula. 

 
Nessas condições, o vetor indução magnética no ponto P é 

a) horizontal dirigido para o fundo da sala.  b) horizontal dirigido para o quadro-negro. 

c) horizontal e paralelo ao quadro negro.  d) vertical dirigido para baixo. 

e) vertical dirigido para cima. 

 

 

7. A figura a seguir representa um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente i, conforme a 

convenção indicada. O sentido do campo magnético no ponto p, localizado no plano da figura, 

é 

 
a) contrário ao da corrente    b) saindo perpendicularmente da página 

c) entrando perpendicularmente na página  d) para sua esquerda, no plano do papel. 

e) para sua direita no plano do papel. 

 

 

8. Suponha que, em um condutor retilíneo que repouse horizontalmente sobre esta página, 

passe uma corrente i para a direita e que esse sistema esteja sob a ação de um campo magnético 

B. Se o condutor experimentar uma força que comprima contra o plano da página, então o 

campo magnético terá direção e sentido representados pelo vetor. 

a) →   b) ←   c) ↓   d) ↑   e)   

 

 

 

9. Um condutor retilíneo de comprimento l, percorrido por uma corrente elétrica i, é imerso em 

um campo magnético uniforme B. Na figura a seguir, estão disponibilizadas as seguintes 

situações I, II, III, IV e V: 



 

 
Nessas condições, o conjunto que melhor representa o sentido da força magnética que atua 

sobre o condutor nos itens I, II, III, IV e V, respectivamente, é 

 
10. Suponha que uma carga elétrica de 4 μC seja lançada em um campo magnético uniforme de 

8 T. Sendo de 60º o ângulo formado entre v e B, determine a força magnética que atua sobre a 

carga supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 x 10
3
 m/s. 

 

 

11. Imagine que 0,12 N seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 μC e 

lançada em uma região de campo magnético igual a 5 T. Determine a velocidade dessa carga 

supondo que o ângulo formado entre v e B seja de 30º. 

 

 

12.  Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo 

com velocidade 10
7
 m/s. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2T, paralelo ao eixo 

do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale: 


