


Por um fio condutor retilíneo passa uma corrente contínua de
intensidade i, no sentido indicado na figura.

Quais dos vetores, numerados de 1 a 8, podem representar o vetor indução
magnética criado pela corrente nos pontos A e B, pertencentes a um plano
perpendicular ao fio?
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Um longo fio retilíneo é percorrido por corrente de intensidade igual a
9,0 A. Sendo μ = 4 · 10–7 T m/ A , calcule a intensidade do campo
magnético criado pelo fio a 10 cm dele.
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Um fio retilíneo muito longo, situado num meio de permeabilidade
absoluta μ = 4 · 10–7 T m /A , é percorrido por uma corrente elétrica
de intensidade i = 5,0 A. Considerando o fio no plano do papel,
caracterize o vetor indução magnética no ponto P, situado nesse
plano.

20



(Vunesp-SP) Considere dois fios retilíneos e compridos, colocados
paralelamente um ao lado do outro, percorridos pelas correntes elétricas i1 e i2, de
sentidos contrários, como mostra a figura. P e Q são pontos situados no plano
definido por esses fios.

Os módulos dos vetores indução magnética nos pontos P e Q, devidos às correntes
i1 e i2, valem, respectivamente, BP1 = 1,0 · 10–4 T, BP2 = 1,0 · 10–4 T, BQ1 = 1,0 · 10–4

T e BQ2 = 3,0 · 10–4 T. Determine o módulo do vetor indução magnética resultante:
a) BP, no ponto P; b) BQ, no ponto Q.
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Uma corrente elétrica necessariamente produz:

a) efeito fisiológico;
b) efeito magnético;
c) efeito Joule;
d) efeito químico;
e) efeito magnético e efeito Joule.
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Na figura, temos trechos de dois fios paralelos muito
longos, situados no vácuo, percorridos por correntes elétricas de módulos e
sentidos indicados:

Determine o módulo do vetor indução magnética no ponto P, situado no
mesmo plano dos fios, sendo μ0 = 4 · 10–7 T m/A.

23



24



25



26



27



Uma espira circular de raio 2 cm situa-se no plano do papel
e é percorrida por corrente de intensidade igual a 5,0 A, no sentido indicado.
Caracterize o vetor indução magnética criado pela espira em seu centro, sendo μ0
= 4 · 10–7 T m/A.
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