
Magnetismo e Eletromagnetismo – Professora: Carla Jorge

1) Uma carga elétrica puntiforme de 1,0.10-5C passa com velocidade 2,5 m/s na direção
perpendicular a campo de indução magnética e fica sujeita a uma força de intensidade
5 x 10-4 N.

a) Determine a intensidade deste campo.

b) Faça um esquema representando as grandezas vetoriais envolvidas.

2) (U. F. UBERLÂNDIA - MG) A figura mostra a tela de um osciloscópio onde um
feixe de elétrons, que provém perpendicularmente da página para seus olhos, incide no
centro da tela. Aproximando-se lateralmente da tela dois imãs iguais com seus
respectivos pólos mostrados, verificar-se-á que o feixe:

a) Será desviado para cima.
b) Será desviado para baixo.
c) Será desviado para a esquerda.
d) Será desviado para a direita.
e) Não será desviado.

3) (PUC) Um feixe de elétrons incide horizontalmente no centro do anteparo.
Estabelecendo- se um campo magnético vertical para cima, o feixe de elétrons passa a
atingir o anteparo em que região?

a) região 1
b) região 2
c) segmento OB
d) segmento OA
e) região 3



4) Um imã, em forma de barra, de polaridade N (norte) e S (sul), é fixado numa mesa
horizontal. Um outro imã semelhante, de polaridade desconhecida, indicada por A e T,
quando colocado na posição mostrada na figura 1 é repelido para a direita. Quebra-se
esse imã ao meio e, utilizando as duas metades, fazem-se quatro experiências,
representadas nas figuras I, II, III e IV, em que as metades são colocadas, uma de cada
vez, nas proximidades do imã fixo.

Indicando por "nada" a ausência de atração ou repulsão da parte testada, os
resultados das quatro experiências são, respectivamente,

a) I - repulsão; II - atração; III - repulsão; IV - atração.
b) I - repulsão; II - repulsão; III - repulsão; IV - repulsão.
c) I - repulsão; II - repulsão; III - atração; IV - atração.
d) I - repulsão; II - nada; III - nada; IV - atração.
e) I - atração; II - nada; III - nada; IV - repulsão.

5) As linhas de força do campo magnético terrestre (desprezando-se a inclinação
do eixo magnético) e a indicação da agulha de uma bússola colocada em P1, sobre
a linha de força, são mais bem representados por:
onde NG = Polo Norte geográfico e SG = Polo Sul geográfico.

•



6) (UNESP) Uma partícula com carga elétrica positiva desloca-se no plano Z - X na
direção d - b, que é diagonal do quadrado a, b, c, d indicado na figura (1). É possível
aplicar na região do movimento da carga um campo magnético uniforme nas direções
dos eixos (um de cada vez), como é mostrado nas figuras (2), (3) e (4).

Em quais casos a força sobre a partícula será no sentido negativo do eixo Y?

a) Somente no caso 2.
b) Nos casos 2 e 4.
c) Somente no caso 3.
d) Nos casos 3 e 4.
e) Somente no caso 4.

7) (MED - ITAJUBÁ)
i. I- Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma

força magnética.
ii. II- Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força

elétrica.
III- A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um

campo magnético, é sempre perpendicular à velocidade da carga.
Aponte abaixo a opção correta:
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) II e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.

8) (UFRS) No interior de um acelerador de partículas existe um campo magnético
muito mais intenso que o campo magnético terrestre, orientado de tal maneira que
um elétron lançado horizontalmente do sul para o norte, através do acelerador é
desviado para o oeste. O campo magnético do acelerador aponta:

a) do norte para o sul
b) do leste para o oeste
c) do oeste para o leste
d) de cima para baixo
e) de baixo para cima

9) (PUC) Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao
eixo do tubo com velocidade 107 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:



a) 3,2 . 10-12N    b) nula    c) 1,6. 10-12 N   d) 1,6. 10-26 N   e) 3,2. 10-26 N

10)Um elétron e um próton animados de velocidade iguais penetram no interior de um
campo magnético uniforme cujas linhas de indução são perpendiculares às
velocidades das partículas. As partículas passam a realizar movimentos circulares
e uniformes de trajetórias distintas 1 e 2, no plano do papel, conforme se ilustra.

região onde reina o campo

1. Identificar as trajetórias dizendo qual é a do próton e qual é a do elétron.
2. Determinar o sentido do vetor indução B.

11) (SANTA CASA) Uma partícula com carga elétrica q, não nula, e massa M, penetra
numa região R onde existe um campo magnético uniforme, onde foi feito o vácuo.
A carga penetra na região R numa direção perpendicular ao campo magnético.
Nestas condições, e não havendo outras interações com a partícula, considere as
seguintes afirmações relacionadas com a partícula em R:

I- O movimento da partícula é retilíneo e uniforme.
II- O movimento da partícula é circular, sendo que sua velocidade aumenta com o
tempo.
III- A partícula está constantemente sob a ação de uma força perpendicular à direção do
seu movimento.
Qual(ais) desta(s) afirmativa(s) é(são) correta(s)?

a) somente I;    b) somente II;   c) somente III;  d) I e II;   e) II e III.



12)(PUC - RS) Quando uma partícula carregada eletricamente penetra num campo
magnético uniforme e estacionário, perpendicularmente às linhas de indução do
mesmo, podemos afirmar que:

a) A partícula tem o módulo de sua velocidade aumentado e descreve uma trajetória
parabólica.

b) A partícula é desviada descrevendo uma circunferência no plano das linhas de
indução magnética.

c) A partícula é desviada descrevendo uma circunferência num plano perpendicular
aos da linha de indução magnética.

d) A partícula descreverá uma circunferência cujo raio será diretamente proporcional
ao módulo da indução magnética.

13)(UFMG) Um elétron (carga q e massa m) é lançado com velocidade v,
perpendicularmente a um campo magnético B, descrevendo um círculo de raio R.
Se duplicarmos o valor de v, qual será o valor de R?

a. R
b. 2R
c. 4R
d. R/2
e. R/4

14)(OURO PRETO) Duas partículas dotadas de cargas elétricas são lançadas em
uma região onde existe um campo magnético uniforme. Os seus vetores
velocidade inicial têm igual módulo e são ortogonais ao campo. As partículas
descrevem trajetórias circulares iguais, mas percorridas em sentidos opostos.
Pode-se afirmar que:

a. As partículas têm massas iguais e cargas de mesma grandeza.
b. As partículas têm a mesma relação carga por unidade de massa, mas de

sinais opostos.
c. As partículas têm cargas de sinais opostos e suas massas são quaisquer.
d. As partículas têm massas iguais e suas cargas são quaisquer, desde que de

sinais opostos.
e. n.d.a.



15)Feixes de nêutrons, prótons e elétrons penetram, com a mesma velocidade inicial,
numa região do espaço (sombreada na figura) onde existe um campo magnético
uniforme, cuja direção é entrando na folha. As trajetórias são representadas na
figura:

X        Y          Z

Podemos afirmar que essas trajetórias correspondem respectivamente a:

a. X prótons / Y nêutrons / Z elétrons
b. X elétrons / Y nêutrons / Z prótons
c. X elétrons / Y prótons / Z nêutrons
d. X prótons / Y elétrons / Z nêutrons
e. X nêutrons / Y prótons / Z elétrons

16) Uma partícula de massa M e carga elétrica q se desloca com velocidade v numa
região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme e um campo magnético
uniforme. Sabendo-se que a força; resultante da força elétrica e magnética sobre a
carga é nula, podemos afirmar que os campos elétrico e magnético têm direções:

a) paralelas
b) formando 45°
c) perpendiculares
d) formando 60°
e) formando 30°

17)(UFJF - MG) Um elétron (carga = -1,6.10-9C) atravessa uma região R do espaço
que contém campos elétrico e magnético uniformes, perpendiculares entre si e à
velocidade do elétron, de acordo com a figura abaixo:

Sabendo que E = 150 V/m, B = 2.10-3 T, qual deve ser a velocidade escalar do elétrons,
para que ele não seja defletido, ao passar por esta região?



18)Suponha que o alvo da figura esteja em posição vertical. Uma partícula alfa (carga
positiva) é lançada horizontalmente na direção do centro do alvo. Sabendo-se que
a partícula atravessa um campo elétrico uniforme, orientado verticalmente para
baixo e um campo magnético uniforme na mesma direção e sentido, pode-se
prever que a carga atingirá o alvo:

a) somente a região (1)
b) somente a região (2)
c) somente a região (3)
d) somente a região (4)
e) a região (1) ou (2)

19)Um condutor de comprimento L, percorrido por uma corrente i, está imerso em
um campo de indução magnética B uniforme. O condutor fica sujeito a uma
força F, conforme indica a figura.

Assinale a alternativa falsa:
a) Se B tiver seu sentido invertido, o sentido de F também se inverte.
b) O sentido da força F mostrado na figura está errado.
c) O sentido da força F será invertido se a corrente i inverter o sentido.
d) A força F tem sua intensidade proporcional à intensidade da corrente i.
e) A força F tem sua intensidade proporcional à intensidade da indução magnética B.

20)Um fio, com comprimento de 10 cm, é percorrido por uma corrente de 2 A e
está colocado numa região onde existe um campo magnético uniforme B = 0,4
T em duas situações, mostradas nas figuras I e II.

As forças magnéticas que atuam no fio, nos casos I e II, valem, respectivamente:

a) 0 N e 8 10-7N.



b) 8.10-2N e 8 .10-2N.
c) 0 N e 8.10-1N.
d) 8 10-1N e 8 .10-1N.
e) 0 N e 8 N.

21)Um fio condutor retilíneo, de 50 cm de comprimento, é colocado numa região
em que há um campo magnético uniforme, de módulo B = 2,0.10-1 T,
perpendicular ao fio. Uma corrente de 1,0 A atravessa esse fio. (Considere g =
10 m/s2.) A intensidade da força magnética que atua sobre o fio correspondente
ao peso de um corpo de massa:

a) 10 g       b) 20 g         c) 50 g     d) 70 g e) 80 g

22) Um fio retilíneo está totalmente imerso em um campo magnético de indução de
intensidade 0,8 T. Sabendo que o fio está colocado perpendicularmente às linhas de
indução desse campo, a força magnética que age sobre cada metro desse fio quando
ele é percorrido por corrente elétrica de intensidade 5 A tem módulo de:

a) 0 N     b) 1 N     c) 2 N      d) 3 N    e) 4 N

23)Dois fios condutores, longos e paralelos, colocados a pequena distância um do
outro, são percorridos por correntes elétricas. É correto afirmar que:

a) a força magnética entre os condutores será de atração se as correntes forem de
mesmo sentido.
b) a força magnética entre os condutores será sempre de repulsão.
c) a força magnética entre os condutores será sempre de atração.
d) a força magnética entre os condutores será de atração se as correntes forem de
sentidos opostos.
e) não aparecerá força magnética entre os condutores.

24)A força de interação de origem magnética entre dois fios paralelos e infinitos
percorridos por correntes elétricas caracteriza-se como de atração se:

a) as correntes tiverem o mesmo sentido.
b) as correntes tiverem sentidos opostos.
c) independe do sentido das correntes.
d) nunca será de atração.
e) faltam dados para fazermos qualquer afirmação.

25)Um condutor elétrico retilíneo e de pequeno diâmetro tem 10 cm de
comprimento e, enquanto é percorrido pela corrente elétrica de intensidade
i = 10 A, se encontra numa região onde existe um campo de indução magnética
de intensidade 5,0 .10-1 T, conforme a figura abaixo. A força de origem
eletromagnética que age nesse condutor é:



a) F = 5,0.10-4 N, vertical
ascendente.
b) F = 5,0.10-4 N, vertical
descendente.
c) F = 5,0.10-1 N, vertical
ascendente.
d) F = 5,0.10-1 N, vertical
descendente.
e) F = 5,0.102 N, vertical
descendente

26) Por três fios condutores, iguais e paralelos, fluem correntes elétricas cujos valores
e sentidos estão indicados na figura.
Considerando que a força F12 do condutor 1 sobre o condutor 2 tem módulo F, pode-
se afirmar que a força F31 do condutor 3 sobre o condutor 1 é , com
módulo
A alternativa que completa, corretamente, os espaços é:

a) atrativa, 2 F
b) repulsiva, F/2
c) atrativa, F/2
d) repulsiva, F
e) atrativa, F

27) A figura a seguir mostra uma bateria que gera uma corrente elétrica "i" no circuito.
Considere uniforme o campo magnético entre os polos do ímã. O vetor que representa,
corretamente, a força magnética que esse campo exerce sobre o trecho horizontal PQ do
fio situado entre os polos do imã é:



28) (UFSM-RS) A figura representa uma porção de um fio condutor percorrido por uma
corrente i, porção essa que, no campo gravitacional, fica sujeita à força peso P.

Essa força pode ser equilibrada por uma força magnética originada pela corrente i em
presença do campo magnético uniforme representado por

a) d)

b) e)

c)

29) (ITA) um campo magnético B é perpendicular ao papel e orientado do papel para o
observador. Uma corrente i passa na espira circular de raio r, cujo plano coincide com o
do papel.



As forças que agem sobre a espira são tais que
tendem a produzir nela:

a) Uma rotação no sentido anti-horário em torno
do eixo vertical, pelo centro.
b) Um alargamento.
c) Uma rotação no sentido horário em torno de
uma eixo vertical, pelo seu centro.
d) Um encolhimento.

8. GABARITO
1) a) 20 t 2) B

3) C
4) A
5) E
6) B
7) D

8) E
9) B
10) 1 PRÓTON

2 ELÉTRON
ENTRANDO NO
PAPEL

11)C

12)C
13)B
14)B
15)B
16)C
17)E

18)C
19)B
20)C
21)A
22)E
23)A

24)A
25)D
26)E
27)B
28)E
29)B


