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Exercícios de Lei de Lenz e Faraday 
 
1. Uma espira retangular de lados 5 cm e 8 cm está imersa em uma região em que existe um 
campo de indução magnética uniforme de 0,4 T, perpendicular ao plano da espira. O fluxo de 
indução magnética através da espira é igual a: 

a) 16 T  
b) 16 Wb  
c) 1,6 Wb  
d) 1,6 x 10-3 Wb 
e) 1,6 x 10-3 T 

 
 
2. Um ímã, 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 adiante. Pode-se 
afirmar que, na espira, a corrente elétrica: 

 
a) É sempre nula. 
b) Existe somente quando o ímã se aproxima da espira. 
c) Existe somente quando o ímã está dentro da espira. 
d) Existe somente quando o ímã se afasta da espira. 
e) Existe quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira. 

 
 
3. A figura mostra uma espira de corrente colocada numa região onde existe um campo 
magnético B perpendicular ao plano da espira e com um sentido para dentro da página. 
Inicialmente o campo possui uma intensidade de 2 T e, durante um intervalo de tempo de 1 s, 
esta intensidade do campo diminui conforme o gráfico. A espira tem 2 cm de comprimento e 1 cm 
de largura. A resistência vale 2 Ω. 
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Nas condições descritas, a corrente induzida na espira devido à variação do campo irá valer: 
a) 0,1 mA  
b) 0,2 mA  
c) 1 mA  
d) 2 mA 
e) 4 mA 

 
 
4. Um ímã permanente cai por ação da gravidade através de uma espira condutora circular fixa, 
mantida na posição horizontal, como mostra a figura. O pólo norte do ímã esta dirigido para baixo 
e a trajetória do ímã é vertical e passa pelo centro da espira. 

 
 
Use a lei de Faraday e mostre por meio de diagramas: 

a) O sentido da corrente induzida na espira no momento ilustrado na figura; 
b) A direção e o sentido da força resultante exercida sobre o ímã. Justifique. 
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5. Um pequeno corpo imantado está preso à extremidade de uma mola e oscila verticalmente na 
região central de uma bobina cujos terminais A e B estão abertos, conforme indica a figura. 

 
 

Devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais A e B da bobina: 
a) Uma corrente elétrica constante 
b) Uma corrente elétrica variável 
c) Uma tensão elétrica constante 
d) Uma tensão elétrica variável 
e) Uma tensão e uma corrente elétrica, ambas constantes 

 


