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REVISÃO IME CFG – 2010 – ELETROMAGNETISMO

01. (ITA) Durante a introdução de um dos pólos de um ímã, em forma de barra, no interior de um solenóide em circuito aberto,
desenvolve-se:
A) um fem entre os terminais do solenóide.
B) um campo magnético não nulo, paralelo ao eixo do solenóide e contrário ao campo do ímã.
C) uma corrente elétrica circula pelo solenóide.
D) um campo magnético, não nulo, perpendicular ao eixo do solenoide.
E) nenhuma das anteriores.

02. (ITA/87) A figura abaixo representa um ímã com seus polos Norte e Sul, próximo a um circuito constituído por uma bobina e um
medidor sensível de corrente. Impondo-se à bobina e ao ímã determinados movimentos o medidor poderá indicar passagem de
corrente pela bobina. Não haverá indicação de passagem de corrente quando

A) o ímã e a bobina se movimentam, aproximando-se.
B) a bobina se aproxima do ímã, que permanece parado.
C) o ímã se desloca para a direita e a bobina para a esquerda.
D) o ímã e a bobina se deslocam ambos para a direita, com a mesma velocidade.
E) o ímã se aproxima da bobina e esta permanece parada.

03. Uma espira localizada numa região de campo magnético uniforme pode girar em torno dos vários eixos representados na figura.
Marque com um X as alternativas que citam os eixos em torno dos quais a rotação da espira provoca o surgimento de indução
eletromagnética.

( ) I.
( ) II.
( ) III.
( ) IV.
( ) V.

04. A indução magnética B
�

 numa certa região é uniforme, de módulo 2T e orientada de acordo com o sentido positivo dos x.

A) Qual é o fluxo magnético através de ABCD?
B) Através de BEFC?
C) Através de AEFD?

05. Calcule o fluxo magnético de um vetor indução B xi yj 2zk= + −
� � � �

 através do quadrado de vértices (0, 0, 0); (0, 0, 1) e (0, 1, 1).
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