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Exercícios de análise de gráficos 

 

NÍVEL INICIAL 

 

1) Se colocarmos uma bússola próxima de um fio que 

está sendo percorrido por uma corrente elétrica, 

podemos afirmar que 

a) a bússola altera a leitura de coordenadas geográficas 

pois o fio é condutor, e qualquer condutor provoca esse 

efeito em bússolas. 

b) a bússola permanece funcionando normalmente, 

afinal correntes elétricas não produzem efeitos 

magnéticos. 

c) a bússola sofre alteração da sua leitura de 

coordenadas geográficas por conta do campo 

magnético do fio. 

d) nenhuma alteração na leitura da bússola tende a 

acontecer. 

 

 

 

2) Suponha que um fio condutor esticada esteja 

percorrido por uma corrente constante de 4 A. O que 

acontece com o campo magnético em um ponto 

localizado a 5 mm do fio se triplicarmos o valor da 

corrente? 

a) o campo magnético fica à terça parte. 

b) o campo magnético triplica. 

c) o campo magnético permanece o mesmo. 

d) o fio condutor não provoca efeito magnético. 

e) corrente elétrica não gera campo magnético. 

 

 

 

3) A figura ilustra um fio condutor dobrado em forma 

de uma espira circular. 

 
Olhando para o sentido da corrente elétrica que o 

percorre, o vetor campo magnético estaria 

a) saindo do plano do papel. 

b) entrando no plano do papel. 

c) verticalmente para cima. 

d) verticalmente para baixo. 

e) direção horizontal. 

 

 

 

 

 

4) (UFAC) Um fio reto e extenso é percorrido por uma 

corrente elétrica contínua de intensidade I = 3A. A 

permeabilidade magnética do vácuo é µ0 = 4πx10-7 

T.m/A. Qual o módulo do campo magnético B 

produzido num ponto p à distância r = 0,25 m do fio, 

no vácuo? 

a) 24x10-6 T 

b) 5,0x10-6 T 

c) 2,4x10-6 T 

d) 10,0x10-6 T 

e) 7,5x10-6T 

 

 

5) A figura a seguir ilustra um solenoide formado por 

N espiras. 

 
Qual das alternativas a seguir ilustra uma possibilidade 

para aumentar a intensidade do campo magnético 

interno desse dispositivo? 

a) esticar o solenoide sem alterar o número de espiras. 

b) diminuir o número de espiras. 

c) diminuir a intensidade da corrente elétrica. 

d) aumentar dobrar o número de espiras e dobrar o 

comprimento do solenoide. 

e) diminuir o comprimento do solenoide e aumentar o 

número de espiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL INICIAL: 

1) C 

2) B 

3) B 

4) C 

5) E 



FÍSICA Prof. Tiago Giovanelli 

 

www.profgiovanelli.com                                                                        2 

 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 

1) (UFAM) A figura mostra dois fios condutores 

retilíneos muito longos colocados perpendicularmente 

um ao outro, mas sem se tocarem, transportando a 

mesma corrente i nos sentidos indicados pelas setas na 

figura. Os números 1, 2, 3 e 4 indicam as 

correspondentes regiões no plano formado pelos dois 

fios. O campo magnético total gerado pelas duas 

correntes pode ser nulo em pontos localizados: 

 
a) nas regiões 1 e 3. 

b) nas regiões 1 e 2. 

c) nas regiões 3 e 4. 

d) nas regiões 2 e 4. 

e) nas regiões 1 e 4. 

 

 

2) (UFV-MG) A figura seguinte representa um 

eletroímã e um pêndulo, cuja massa, presa à 

extremidade, é um pequeno ímã. Ao se fechar a chave 

C, é CORRETO afirmar que 

 
a) o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã.  

b) o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã.  

c) o ímã do pêndulo irá girar em torno do fio que o 

suporta.  

d) o polo sul do eletroímã estará à sua direita.  

e) o campo magnético no núcleo do eletroímã é nulo 

 

 

 

 

 

 

 

3) (UECE) Um experimento A, sobre 

eletromagnetismo, um fio condutor muito fino é 

disposto em linha reta sobre uma mesa isolante 

horizontal. Pelo fio passa uma corrente elétrica 

constante. Em um segundo experimento, B, o mesmo 

fio é disposto na forma de uma circunferência também 

sobre a mesa. Em ambas as situações o fio está contido 

no plano da mesa. É correto afirmar que, no plano da 

mesa, os campos magnéticos produzidos pela corrente 

elétrica nos dois experimentos são 

a) verticais. 

b) horizontais. 

c) vertical e horizontal, respectivamente. 

d) horizontal e vertical, respectivamente 

 

 

 

4) (UFRGS-RS) A figura mostra dois condutores 

longos, x e y, perpendiculares ao plano da página, 

percorri- dos por correntes elétricas contínuas de iguais 

intensidades e sentidos para fora da página. No ponto 

P, equidistante dos fios, o sentido do vetor indução 

magnética resultante produzido pelas duas correntes 

está corretamente indicado pela seta: 

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) perpendicular à página e para fora desta folha. 

 

 

 

5) (UERN) As figuras representam as seções 

transversais de 4 fios condutores retos, percorridos por 

corrente elétrica nos sentidos indicados, totalizando 

quatro situações diferentes: I, II, III e IV. 
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Se a corrente tem a mesma intensidade em todos os 

fios, então o campo magnético induzido no ponto P é 

nulo na(s) situação(ões): 

a) I 

b) I, III 

c) I, II, III 

d) II, IV 

 

 

6) (PUC-SP) Considere dois fios condutores retilíneos, 

extensos e paralelos, separados de 10 cm e situados no 

vácuo. Considere, também, que cada condutor é 

percorrido por correntes elétricas cujos valores são i1 = 

4 A e i2 = 12 A, em sentidos opostos. Nessa situação, 

pode-se caracterizar a força magnética, para cada 

metro linear dos fios, como sendo: (adote: µ0 = 4π.10-7 

T.m.A-1) 

a) atrativa e de módulo igual a 9,6.10-5 N 

b) nem atrativa nem repulsiva, porém de módulo igual 

a 9,6.10-5 N 

c) atrativa e de módulo igual a 9,6.10-7 N 

d) repulsiva e de módulo igual a 9,6.10-4 N 

e) repulsiva e de módulo igual a 9,6.10-5 N 

 

 

7) (IF-GO) No vácuo, onde a constante de 

permissividade magnética vale 4π.10-7 T.m/A, há um 

fio retilíneo muito longo pelo qual passa uma corrente 

elétrica contínua de 2,5 A de intensidade, como mostra 

a figura. Essa corrente gera no ponto A um campo 

magnético de intensidade 5.10-6 T. 

 
Analise as proposições a seguir. 

I. O vetor campo magnético no ponto A tem direção 

perpendicular ao plano da folha penetrando nela. 

II. O vetor indução magnética no ponto A tem direção 

paralela ao fio e mesmo sentido da corrente elétrica. 

III. A distância que separa o ponto A do fio vale 10cm. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente a proposição I. 

b) Somente a proposição II. 

c) Somente a proposição III. 

d) Somente as proposições I e III. 

e) Somente as proposições I e II. 

 

 

 

8) (FURG-RS) Uma corrente constante i passa em 

cada um dos três fios retilíneos longos, situados nos 

vértices de um triângulo equilátero. Os fios são 

normais em relação ao plano que contém o triângulo, 

conforme mostra a figura. 

 
Desconsiderando o campo magnético terrestre, a 

orientação de uma bússola colocada no ponto P é: 

 
 

 

9) (UEG-GO) Duas espiras circulares, concêntricas e 

coplanares, de raios R1 e R2, onde R2 = 5R1, são 

percorridas pelas correntes de intensidades i1 e i2, 

respectivamente. O campo magnético resultante no 

centro das espiras é nulo. Qual é a razão entre as 

intensidades de correntes i2 e i1? 

a) 0,2  b) 0,8  c) 1,0 

d) 5,0  e) 10 

 

RESPOSTAS NÍVEL INTERMEDIÁRIO: 

1) A 

2) A 

3) A 

4) D 

5) B 

6) E 

7) D 

8) C 

9) A 
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NÍVEL AVANÇADO 

 

1) (FUVEST-SP) As figuras representam arranjos de 

fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por 

correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão 

orientados perpendicularmente ao plano desta página e 

dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única 

diferença entre os arranjos está no sentido das 

correntes: os fios são percorridos por correntes que 

entram ou saem do plano da página. 

 
O campo magnético total é nulo no centro do quadrado 

apenas em 

a) I. 

b) II. 

c) I e II. 

d) II e III. 

e) III e IV. 

 

 

2) (UNIFEI-MG) Considere dois solenoides A e B 

percorridos por uma corrente elétrica cujo sentido é 

indicado na figura. Qual é a afirmação 

VERDADEIRA?  

 
a) A e B se atraem. 

b) A extremidade de B mais próxima de A corresponde 

ao polo norte do solenoide B. 

c) A extremidade de A mais próxima de B corresponde 

ao polo norte do solenoide A. 

d) A e B se repelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS NÍVEL AVANÇADO: 

1) D 

2) D 
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