
 

                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 5 

2.2. Eletromagnetismo 

1. Ao pentear o cabelo em dias secos, é comum observar-se um efeito de repulsão entre os fios de cabelo. 

1.1. A que se deve a repulsão entre os fios de cabelo?  

1.2. Depois de usado para pentear os cabelos, por vezes, é possível atrair pequenos objetos com o pente. 

Como se justifica este fenómeno? 

1.3. Indique, justificando, se é correto falar em conservação da carga no fenómeno descrito.  

2. O eletroscópio de folhas é composto por uma garrafa transparente isolante 

com um disco metálico situado na parte superior. No seu interior encontram-

se duas finíssimas folhas metálicas de ouro. Se o eletroscópio estiver neutro 

as folhas estarão juntas na vertical. A aproximação de um corpo eletricamente 

carregado ao disco metálico provoca um deslocamento de cargas e as Folhas 

separam-se por possuírem cargas do mesmo sinal. 

2.1. Se o corpo eletricamente carregado apresentasse carga oposta à 

representada na figura o que aconteceria às folhas de ouro? 

2.2. Se esse corpo carregado positivamente tocar o disco metálico, o 

eletroscópio também ficará eletricamente carregado. O que é que acontece no 

momento do contacto à carga elétrica total? 

3. A figura seguinte representa as linhas de campo elétrico numa 

região onde se encontram duas cargas pontuais X e Y. 

3.1. Indique, justificando, qual é o sinal de cada uma das cargas 

elétricas. 

3.2. Represente na figura um vetor que possa traduzir o campo 

elétrico no ponto A. 

3.3. Compare a intensidade do campo elétrico nos pontos A, B, C e 

D. 

3.4. Serão as cargas X e Y iguais em módulo? 

4. Numa região do espaço, uma carga pontual cria um campo elétrico 

representado pelas linhas de campo indicadas na figura seguinte. 

4.1. Qual é o sinal da carga criadora do campo elétrico apresentado? 

Justifique. 

4.2. Que relação existe entre as linhas de campo elétrico e a direção 

do campo elétrico? 

4.3. O que acontece à intensidade do campo elétrico à medida que 

aumenta a distância à carga criadora? Justifique a resposta com base 

na figura. 

4.4. Se a força elétrica num qualquer ponto apontar no sentido oposto 

à carga criadora, indique, justificando, qual é o sinal da carga elétrica 

colocada nesse ponto. 
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5. Considere a representação da região do espaço em torno de um íman em forma de barra apresentada na 

figura ao lado.  

5.1. Que linhas são apresentadas na figura em torno do íman? 

5.2. Em qual dos pontos representados na figura é maior a intensidade 

do campo magnético? Justifique a sua resposta. 

5.3. Represente na figura: 

(A) O sentido das linhas de campo magnético nos pontos A e D. 

(B) Um vetor que possa traduzir o campo magnético no ponto B. 

(C) A orientação de uma agulha magnética colocada no ponto C. 

6. A figura ao lado representa as linhas de campo magnético numa determinada região do espaço. 

6.1. Pela análise das linhas de campo o que se pode concluir sobre o campo magnético 

nessa região do espaço? Justifique a sua resposta. 

6.2. Para que polo magnético estão a convergir as linhas de campo apresentadas? 

6.3. Onde se pode encontrar um campo magnético semelhante ao apresentado na 

figura? 

7. Considere a figura seguinte onde se apresenta um fio condutor atravessado 

por corrente elétrica e as linhas de campo magnético num plano perpendicular 

ao fio, que indicam o sentido do campo magnético criado. 

7.1. Indique, justificando, em que sentido a corrente elétrica atravessa o fio. 

7.2. Represente, na figura, dois vetores que possam traduzir o campo magnético 

nos pontos A e B. 

8. Foi no séc. XIX que Oersted descobriu que uma agulha magnética é desviada quando se aproxima um 

fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. 

8.1. Apresente o motivo que torna esta descoberta aparentemente simples tão relevante sob o ponto de 

vista da física. 

8.2. Por que se diz que um solenoide pode substituir um íman natural? 

9. Na figura abaixo encontram-se representadas três posições diferentes de uma mesma espira, com 5,0 

cm de raio, numa região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 5,0 × 10−3 𝑇. O ângulo 

entre a direção normal ao plano da espira e o campo magnético �⃗�  nas posições a, b e c é, respetivamente, 

0º, 45º e 90º. 

 

9.1. Indique, justificando, em qual das posições é maior o fluxo do campo magnético na espira. 

9.2. Calcule o fluxo magnético na espira quando esta se encontra na posição b. 

9.3. Determine a variação do fluxo do campo magnético na espira se esta passar da posição a para a posição 

c. 



 

                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 3 
 

10. Uma espira que delimita uma área de 500 cm2 encontra-se num local onde existe um campo magnético 

uniforme de intensidade 5,0 × 10−3 𝑇. Considere que a direção do campo magnético apresenta um ângulo 

de 30º em relação à direção normal ao plano da superfície da espira. 

10.1. Determine o fluxo do campo magnético que atravessa a espira. 

10.2. Qual seria o fluxo do campo magnético se, em vez de uma espira, existisse uma bobina com 200 

espiras iguais à apresentada? 

11. De acordo com a Lei de Faraday é possível criar uma força 

eletromotriz induzida num circuito fazendo variar o fluxo do campo 

magnético. Ao movimentar um íman no interior de uma bobina a 

intensidade do campo magnético no interior da bobina passou de 1,0 ×

10−3 𝑇 para 5,0 × 10−3 𝑇. Considere que a bobina é formada por 1000 

espiras com áreas de secção transversal de 1,0 × 10−3 𝑚2. 

11.1. No caso apresentado, o que deu origem à força eletromotriz induzida 

na bobina? 

11.2. Determine o módulo da força eletromotriz induzida na bobina considerando que o movimento do íman 

demorou 0,50 s. 

12. Na figura seguinte, encontra-se representada a variação do fluxo do campo magnético que atravessa 

uma determinada bobina, em função do tempo. 

 

12.1. Indique, justificando, o intervalo de tempo em que é nula a força eletromotriz induzida na bobina. 

12.2. Calcule o módulo da força eletromotriz induzida na bobina no intervalo de tempo [0,00; 0,40] s. 

12.3. Compare os valores da força eletromotriz induzida na bobina nos intervalos de tempo [0,00; 0,40] s e 

[0,80; 1,60] s. 

13. De acordo com a Lei de Faraday é possível criar uma força eletromotriz 

induzida num circuito fazendo variar o fluxo do campo magnético. A figura 

ao lado representa, de modo simplificado, o mecanismo que conduz à 

indução eletromagnética associado à produção de energia elétrica nas 

centrais elétricas. Considere que se trata de uma bobina constituída por 

500 espiras com áreas de secção transversal de 2,0 × 10−3 𝑚2  num 

campo magnético uniforme. 

13.1. Com base na figura, elabore um pequeno texto onde explique a 

origem da corrente elétrica no circuito exterior. 

13.2. Que tipo de corrente é criada durante a produção de energia elétrica nas centrais elétricas? 

13.3. Se o número de espiras da bobina duplicasse, o que aconteceria ao valor da força eletromotriz induzida 

na bobina em cada instante? 



 

                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 4 
 

14. No enrolamento primário de um transformador, cuja bobina primária 

apresenta 50 espiras e a secundária 500, é aplicada uma tensão alternada 

com amplitude igual a 100 V. 

14.1. Indique, justificando, se o transformador é um elevador ou um abaixador 

de tensão elétrica. 

14.2. Determine a amplitude da tensão elétrica à saída do transformador. 

15. Em 1831, Michael Faraday {1791-1867), um dos mais extraordinários homens do século XIX, descobriu 

a indução eletromagnética. Este fenómeno, na sua impressionante 

simplicidade, pode ser observado com uma montagem semelhante à 

representada na figura: liga-se um galvanómetro G (aparelho que 

indica a passagem de corrente elétrica) a uma bobina B (fio condutor 

enrolado em espiral) e introduz-se, ao longo dessa bobina, uma barra 

magnetizada M. Imediatamente a agulha do galvanómetro se desloca, 

provando, assim, que o fio é percorrido por uma corrente elétrica, 

embora na montagem não exista nem pilha, nem gerador de qualquer 

espécie. O simples movimento da barra magnetizada dá origem à 

corrente elétrica. Só existe corrente elétrica no fio enquanto a barra se 

move. Se a barra parar, a agulha do galvanómetro regressa imediatamente a zero. 

15.1. A partir da experiência descrita no texto, conclui-se que:  

(A) um campo elétrico origina sempre um campo magnético. 

(B) um campo magnético origina sempre uma corrente elétrica. 

(C) uma corrente elétrica pode originar um campo magnético. 

(D) uma barra magnetizada em movimento pode originar uma corrente elétrica. 

13.2. Na experiência descrita no texto, enquanto a barra magnetizada M estiver parada em relação à bobina 

B, a agulha do galvanómetro G estará no zero, porque, nesse intervalo de tempo, 

(A) a força eletromotriz induzida nos terminais da bobina é elevada. 

(B) o campo magnético criado pela barra magnetizada é uniforme. 

(C) o fluxo magnético através da bobina é pequeno. 

(D) a variação do fluxo magnético através da bobina é nula. 

15.3. Numa experiência semelhante à descrita no texto, o módulo da força eletromotriz induzida nos 

terminais da bobina será tanto maior quanto: 

(A) menor for o número de espiras da bobina e menor for a área de cada espira. 

(B) menor for a área de cada espira da bobina e mais rápido for o movimento da barra magnetizada. 

(C) maior for o número de espiras da bobina e mais rápido for o movimento da barra magnetizada. 

(D) maior for o número de espiras da bobina e menor for a área de cada espira. 

15.4. Qual é o nome da unidade do Sistema Internacional em que se exprime a 

força eletromotriz? 

16. Oersted observou que uma agulha magnética, quando colocada na 

proximidade de um fio percorrido por uma corrente elétrica, sofria um pequeno 

desvio. Refira o que se pode concluir deste resultado. 

Bom trabalho Jovens Cientistas  

Paula Melo Silva 


