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LEI DE FARADAY 
 
1) A espira triangular mostrada na figura está imersa numa região onde um campo magnético cujo módulo 

é dado por 𝑩(𝒕) = 𝑩𝟎 ∙ 𝒆−𝒌∙𝒕, onde k é uma constante positiva e t o tempo. O campo magnético tem a 
direção perpendicular as plano da espira, entrando na folha. 

 
A) Justificando sua resposta, indique o sentido da corrente induzida na espira.  
B) Se a resistência elétrica da espira for igual a “R”, determine uma expressão para a corrente induzida na 
espira em função do tempo. 
 
2) Uma bobina quadrada de lado L possui N espiras e resistência elétrica R conforme apresentado na figura 
abaixo. 

 
A) Se a taxa de variação do módulo do campo magnético em função do tempo for dada por  

𝒅𝑩

𝒅𝒕
= 𝜶. 𝒆−𝒃∙𝒕 , 

qual será o valor da corrente induzida na bobina? 
B) Qual deve ser a taxa de variação do campo magnético em função do tempo, paralelo ao eixo da bobina 
para que a corrente induzida seja I? 
 
3) A barra da figura abaixo pode se deslocar sobre os trilhos condutores com velocidade constante igual a v. 
Determine: 

 
A) O sentido da corrente induzida. 
B) O valor da força eletromotriz induzida. 
C) O valor da corrente induzida (considere que a resistência da barra vale R). 
D) A força magnética na barra. 
E) A magnitude do trabalho necessário a ser realizado por um operador para manter a barra com 
velocidade constante em um intervalo de tempo Δt = 4s. 
  



 

3 

 

 

Física II 
Maiores informações 

(11) 98558-4558 
 

www.metaaulas.com.br 

P-4: Aula Única 
Professor 

LEONARDO 

 
 
4) Uma espira retangular longa condutora de largura L, resistência R e massa m está suspensa no plano 
vertical, sujeita a um campo magnético uniforme horizontal B, dirigido para dentro da folha e que existe 
apenas acima da linha CD. A espira é então solta e começa a cair devido a seu próprio peso. Durante sua 
queda podemos perceber que ela é acelerada até alcançar certa velocidade terminal constante v. 
Determine o valor desta velocidade. 

 
 
5) É dado um conjunto de espiras retangulares como mostra a figura abaixo. Sabendo que o conjunto 
possui 80 espiras, que a resistência elétrica do conjunto vale 30 Ω, que o módulo do campo magnético vale 
0,8 T e que a velocidade de deslocamento do conjunto vale 2,0 m/s (sendo constante), determine o módulo 
e o sentido da corrente para os seguintes deslocamentos do conjunto: 

 
A) De oeste para leste. 
B) De sul para norte. 
C) De norte para sul. 
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6) No protótipo de uma usina hidrelétrica, uma queda d’água movimenta as hélices de uma turbina que faz 
girar a bobina formada por N espiras circulares de raio ‘r’. A bobina condutora gira com velocidade angular 
ω constante na presença do campo de indução magnética uniforme B, como mostra a figura. 

 
A) Determine a força eletromotriz induzida. 
B) Considerando R a resistência elétrica total da bobina, calcule a corrente induzida. 
C) Mostre que a corrente é alternada e determine sua freqüência. 
D) Qual a potência dissipada. 
 
 
7) A figura mostra uma espira condutora, de resistência R, em forma de triângulo isósceles, de base L. A 
espira, que se encontra inicialmente fora do campo, se movimenta com velocidade constante v, da 
esquerda para a direita, numa região imersa em campo magnético. O campo magnético é nulo fora da 
região indicada. 

 
A) Adotando a posição inicial 0 conforme indicado na figura, faça o gráfico da F.E.M. induzida em função da 
distância indicando os valores e variações pertinentes. 
B) Para cada trecho do gráfico da F.E.M. induzida, determine o sentido da corrente induzida. 
C) Para cada trecho do gráfico da F.E.M. induzida, determine o valor da corrente induzida em função da 
velocidade. 
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ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 
 
8) A figura abaixo mostra a representação em t = 0 dos campos elétrico e magnético ao longo do eixo y 
para uma onda eletromagnética plana linearmente polarizada propagando-se no vácuo. Os valores de E e B 
não estão representados em escala. Sabendo-se que intensidade da onda é I = 20,0 W/m2, responda os 
itens a seguir: 

 

 
A) Qual é a direção de propagação desta onda eletromagnética? 
B) Calcule a frequência desta onda eletromagnética. 
C) Calcule as amplitudes Emax e Bmax dos campos elétrico e magnético desta onda. 
D) Escreva as expressões matemáticas que representam os campos E e B em função do tempo e do espaço. 

 
9) O campo elétrico de uma onda eletromagnética plana que se propaga no vácuo é dado por:  

�⃑⃑� (𝒙, 𝒕) = 𝟏𝟐,𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟓 ∙ 𝒔𝒆𝒏(𝟏,𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟓 ∙ 𝒙 + 𝝎 ∙ 𝒕) ∙ 𝒋   [𝑉/𝑚]. Determine: 

A) A frequência angular. 
B) O campo magnético. 
C) O vetor de Poynting. 
D) Qual o significado físico deste vetor? 
E) Qual a intensidade da onda? Represente esses vetores, na origem do sistema cartesiano, no instante em 
que B tem módulo máximo. 

 
10) A intensidade de uma onda eletromagnética plana de frequência 2,0.1015 Hz que se propaga no vácuo é 
dada por 5,31.10-11 W/m2. Adota-se o sistema cartesiano tal que esta onda seja regressiva propagando-se 
no eixo z, estando o campo de indução magnética na direção do eixo y. Considerando a fase inicial nula, 
escreva as equações para: 
A) O vetor campo elétrico. 
B) O vetor campo magnético. 
C) O vetor de Poynting. 
D) Qual o significado físico desse vetor? 
E) Represente esses vetores, na origem do sistema cartesiano, no instante em que E tem módulo máximo. 
Observação: 5,31.10-11 é numericamente igual a 6ε0. 
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11) O campo de indução magnética numa onda eletromagnética plana que se propaga no vácuo é descrito 
pela equação: 

 
A) Determine a direção e sentido de propagação. 
B) O comprimento de onda e a frequência angular. 
C) Determine o campo elétrico associado. 
D) Determine o vetor de Poynting. 
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EXTRAS: 
1) Considere uma bobina formada por 'n' espiras de lados 'a' e 'b', girando em torno do eixo fixo OO' que é 
ortogonal ao campo de indução magnética B, com velocidade angular ω como mostra a figura. Determine: 

 
A) A força eletromotriz induzida.  
R: εind = n.a.b.B.ω.sen(ω.t) 
B) A corrente no resistor R.  
R: I = n.a.b.B.ω.sen(ω.t) / R 
 
2) Uma bobina possui 500 espiras e uma auto-indutância de 5,0 mH. A corrente na bobina varia de acordo 
com a equação I = 750.10-3.cos(2t) A. 
A) Qual a F.E.M. máxima induzida na espira? 
R: | εmax | = 3,75V 
B) Qual o fluxo magnético máximo através de cada espira? 
R: φmax  = 1,5.10-8 Wb 
 
3) Uma barra de metal é forçada a se mover com velocidade constante v ao longo de dois trilhos paralelos 
ligados em extremidades por uma fita de metal. Um campo magnético de módulo  
B(t) = Bmax.cos(ω.t) T aponta para fora do papel. 

 
A) Se a distância entre os trilhos é L e a velocidade escalar da barra é v, qual é o valor da força eletromotriz 
gerada? 
B) Se a barra tem resistência R e a resistência dos trilhos e da fita é desprezível, qual é a corrente na barra? 
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4) Uma bobina retangular de 80 espiras com 20 cm de largura e 30 cm de comprimento é submetida a um 
campo magnético B = 1,0 T como mostra a figura, com apenas metade da bobina na região em que existe 
um campo magnético, que se estende indefinidamente da direita para a esquerda. A resistência da bobina 
é 80Ω. Determine o valor e o sentido da corrente induzida se a bobina estiver com uma velocidade de 10 
m/s para cima. 

 
R: I = 2,0 A e sentido anti-horário. 
 
5) Uma barra condutora apoia-se sobre dois trilhos horizontais paralelos distantes L entre si como mostra a 
figura. Uma barra condutora é puxada pela força F que a faz mover com aceleração constante a. Todo o 
sistema está imerso numa região onde existe o campo magnético B indicado. Determine: 

 
A) A força eletromotriz induzida. 
R: ε = -B.L.(v0 + a.t) 
B) A corrente induzida na barra (intensidade e sentido).  
R: I = -B.L.(v0 + a.t) / R ; sentido: anti-horário 
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6) O vetor de Poynting de uma onda eletromagnética plana propagando-se no vácuo é dado abaixo: 

 
A) Obtenha a expressão do campo elétrico supondo que ele tenha a direção positiva do eixo z. 
R: E = 4,34.sen(1,05.102.x - 3,14.1010.t).k     [V/m] 
B) Obtenha a expressão do campo de indução magnética. 
R: B = 1,45.10-8.sen(1,05.102.x - 3,14.1010.t).(-j)     [T] 
C) Determine a intensidade da onda. 
R: I = 2,50.10-2    [W/m2] 

D) Represente esses vetores num sistema cartesiano. 
 
7) O campo elétrico de uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo é descrito pela equação 
abaixo: 

 
A) Determine o comprimento de onda. 
R: λ = 15,2 m 
B) Determine a expressão do campo de indução magnética. 
R: B = B0.sen(4,13.10-1.z + 12,4.107.t), B0 = 1,33.10-4.(4i+3j)     [T] 
C) Determine a expressão do vetor de Poynting. 
R: S = 1,06.108.sen2(4,13.10-1.z + 12,4.107.t).(-k)      [W/m2] 
D) Determine a intensidade da onda. 
R: I = 5,31.107     [W/m2] 
 
 
 


