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1 - Veja a figura abaixo:
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Nela temos uma barra magnetizada aproximando de uma pequena bola de 
metal. Diante dessa situação podemos concluir que bola de ferro:

a) será atraída pelo polo norte e repelida pelo polo sul
b) será atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte
c) será atraída por qualquer um dos polos da barra
d) será repelida por qualquer um dos polos da barra
e) será repelida pela parte mediana da barra magnetizada.



2 - Com relação aos estudos sobre as propriedades do ímã, podemos dizer 
que o polo sul de um ímã natural:

a) atrai o polo sul de outro ímã, desde que ele seja artificial
b) repele o polo norte de um ímã também natural
c) atrai o polo norte de todos os ímãs, sejam naturais ou artificiais
d) atrai o polo sul de outro ímã, sejam naturais ou artificiais
e) não interage com um eletroímã em nenhuma hipótese
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3 - Sobre as propriedades do campo magnético, assinale a alternativa falsa.

a) As linhas de indução magnética emergem do polo norte magnético e
adentram o polo sul magnético.

b) As linhas de indução magnética são sempre abertas.

c) A concentração de linhas de indução magnética está relacionada com a
intensidade do campo magnético na região.

d) Não é possível separar, em nenhuma ocasião, os polos norte e sul
magnéticos.
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4 -Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa:

a) O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra.

b) O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra.

c) O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos.

d) O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos.

e) O campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade
de rotação do núcleo e da crosta terrestre.
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5 - Ao quebrarmos um ímã ao meio, devemos esperar que:

a) os seus pedaços fiquem desmagnetizados.

b) um dos seus pedaços seja o polo norte, e o outro, polo sul.

c) cada um de seus pedaços torne-se um ímã menor.

d) A Lei de Lenz afirma que a corrente elétrica induzida em um circuito ou
condutor é tal que o seu campo magnético sempre favorece as variações de
campos magnéticos externos.

8



6 - Pares de imãs em forma de barra são dispostos conforme 

indicam as figuras a seguir:
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