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Força e fluxo magnéticos.  
 
 
1. (PUC-MG) Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência, no planeta 
Terra, de: 
a) um mineral chamado magnetita. 
b) ondas eletromagnéticas. 
c) um campo polar. 
d) um campo magnético.  
 
 
2. (UFMS-MS) Um fio condutor, de comprimento L, percorrido por uma corrente de intensidade i, 
está imerso num campo magnético uniforme B. A figura a seguir mostra três posições diferentes 
do fio (a), (b) e (c), em relação à direção do campo magnético. Sendo F(a), F(b) e F(c) as 
intensidades das forças magnéticas produzidas no fio, nas respectivas posições, é correto afirmar 
que: 

 
a) F(a) > F(b) > F(c). 
b) F(b) > F(a) > F(c). 
c) F(a) > F(c) > F(b).    
d) F(c) > F(b) > F(a).    
e) F(a) = F(b) = F(c). 
 
 
3. (UFBA) A figura esquematiza o experimento realizado por JJ. Thomson para determinar a 
razão carga/massa do elétron. Nesse experimento, os elétrons, de massa m e carga q, são 
emitidos pela fonte F, a partir do repouso, e acelerados pela ddp U da fonte, penetrando na região 
do campo de indução magnética uniforme , através do orifício O existente na placa e incidindo 
no ponto P. 

 
Desprezando-se as ações gravitacionais, é correto afirmar: 
Dê como resposta a soma dos números correspondentes às afirmações corretas. 
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01. As linhas de indução magnética são perpendiculares ao plano da figura, orientadas para fora 
desse plano. 
02. A força magnética que atua nos elétrons  tem sentido da esquerda para a direita. 
04. Na região de , a variação da energia cinética é zero. 
08. A medida do segmento OP é m.v/qB 
16. O tempo de permanência dos elétrons na região de é πm/qB 
 
 
4. Suponha que uma espira retangular de área igual a 2,4 x 10-1 m2 imersa em uma região onde 
existe um campo de indução magnética B, cuja intensidade é igual a 3 x 10-2 T, perpendicular ao 
plano da espira. De acordo com as informações, determine o fluxo magnético através da espira. 
a) Ф= 7,2 x 10-3 Wb 
b) Ф = 2,7 x 10-3 Wb 
c) Ф = 2,4 x 10-3 Wb 
d) Ф = 2,7 x 10-5 Wb 
e) Ф = 7,2 x 10-5 Wb 
 
 
 5. (ENEM) Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um 
botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica i = 6A percorra uma barra condutora 
de comprimento L = 5cm, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica k = 5 x 
10−2N/cm. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme 
perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio a uma 
velocidade média de 5m/s e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. 

(Foto: Reprodução) 
 
A intensidade do campo magnético, para que o dispositivo funcione corretamente, é de 
a) 5 x 10−1T. 
b) 5 x 10−2T. 
c) 5 x 101T. 
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d) 2 x 10−2T. 
e) 2 x 100T 
 


