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Lei de Faraday e de Lenz.  
 
 
1. (FUVEST- SP) Um imã preso a um carrinho desloca-se com velocidade constante ao longo de 
um trilho horizontal. Envolvendo o trilho há uma espira metálica, como mostra a figura. 

 
Pode-se afirmar que, na espira, a corrente elétrica: 
a) é sempre nula;                              
b) existe somente quando o imã se aproxima da esfera; 
c) existe somente quando o imã está dentro da espira; 
d) existe somente quando imã se afasta da espira; 
e) existe quando o imã se aproxima ou se afasta da espira. 
 
 
2. (UFPE-PR) Um anel está numa região do espaço onde existe uma densidade de campo 

magnético que varia com o tempo. A densidade de campo magnético é uniforme em toda a 

região e perpendicular ao plano do anel. O gráfico mostra a magnitude de em função do tempo. 
Observando o gráfico, assinale a afirmação correta com relação às forças eletromotrizes 
induzidas, ”a, ”b, ”c e ”d, durante os respectivos intervalos de tempo a, b, c e d. 

 
a) εa = constante ≠ 0.        
b) εb = 0.        
c) εc = constante ≠ 0.        
d) εd = 0.             
e) εd = constante ≠ 0. 
 
 
3. (UFPE-PE) O fluxo magnético através do anel da figura é 37.10-3Wb. Quando a corrente que 
produz este fluxo é interrompida, o fluxo cai a zero no intervalo de tempo de 1,0 ms. 
Determine a intensidade da força eletromotriz média induzida no anel, em volts. 
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4. (UFSCAR-SP) Uma espira circular de área 1m2 é colocada em um campo magnético. O campo 
mantém-se perpendicular ao plano da espira, porém sua intensidade diminui uniformemente à 
razão de 2T por segundo. Calcule a intensidade de corrente que circula pela espira se a 
resistência elétrica da mesma vale 4Ω. 
 
 
5. (UFU–MG) Uma espira quadrada de lados 0,10 m e resistência total 20Ω está imersa em um 
campo magnético orientado perpendicularmente ao plano da espira, conforme figura. O fluxo 
magnético através da espira varia com o tempo de acordo com o gráfico apresentado.  

 
A partir dessas informações é correto afirmar que: 
a) se o campo magnético variar apenas com o tempo, o seu módulo no instante t = 1,6.10-2 s será 
igual a 8T. 
b) a fem induzida entre os pontos A e B, entre os instantes t = 0 s e t = 1,6.10-2 s, será de 2 V. 
c) de acordo com a Lei de Lenz, a corrente elétrica induzida na espira circulará de B para A. 
d) a corrente elétrica induzida na espira entre os instantes t = 0 s e t = 1,6.10-2 s será de 0,025A. 
 
  
 
 


