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Questão 1
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Assinale verdadeiro ou falso para as a�rmações
abaixo, referentes aos materiais magnéticos
duros usados na tecnologia:

Na produção de imãs a
partir de pós sinterizados é
comum haver uma fase de
orientação das particular,
alinhando a direção de fácil
magnetização com os
futuros polos do mesmo

Verdadeiro

Na fabricação de imãs
procura-se usar materiais
que possuem alta
mobilidade de paredes de
domínio

Falso

A única propriedade
relevante para o
desempenho de um material
magnético duro na forma de
imã é a magnetização de
saturação

Falso

Na escolha de materiais para
a fabricação de imãs
devemos nos concentrar em
materiais que apresentem a
menor anisotropia
magneticristalina (constante
K1) possível

Falso

O campo coervitivo de um
imã pode ser reduzido pela
presença de fases não
magnéticas na
microestrutura

Verdadeiro

A resposta correta é: Na produção de imãs a
partir de pós sinterizados é comum haver uma
fase de orientação das particular, alinhando a
direção de fácil magnetização com os futuros
polos do mesmo – Verdadeiro, Na fabricação de
imãs procura-se usar materiais que possuem
alta mobilidade de paredes de domínio – Falso, A
única propriedade relevante para o desempenho
de um material magnético duro na forma de imã
é a magnetização de saturação – Falso, Na
escolha de materiais para a fabricação de imãs
devemos nos concentrar em materiais que
apresentem a menor anisotropia
magneticristalina (constante K1) possível – Falso,
O campo coervitivo de um imã pode ser
reduzido pela presença de fases não magnéticas
na microestrutura – Verdadeiro.





Questão 2
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Assinale verdadeiro ou falso para as a�rmações
abaixo, referentes aos materiais magnéticos
moles empregados na tecnologia: 

É seguro supor que o bom
desempenho observado
para as ligas metálicas
amorfas como materiais
magnéticos moles se deve a
uma redução drástica da
anisotropia
magnetocristalina

Verdadeiro

As ferritas de manganês e
zinco apresentam um bom
desempenho no critério da
permeabilidade inicial, mas
sua magnetização de
saturação é baixa em
comparação com os aços
elétricos

Verdadeiro

Os aços elétricos
apresentam a melhor
combinação entre
permeabilidade inicial e
magnetização de saturação
dentre todos os materiais
discutidos em aula.

Falso

Dentre os materiais
magnéticos moles citados na
aula, os aços elétricos são
aqueles que apresentam o
maior valor de magnetização
de saturação

Verdadeiro

As cerâmicas conhecidas
como "ferritas" possuem
uma microestrutura
formada por grão da fase
alfa do ferro

Falso

A resposta correta é: É seguro supor que o bom
desempenho observado para as ligas metálicas
amorfas como materiais magnéticos moles se
deve a uma redução drástica da anisotropia
magnetocristalina – Verdadeiro, As ferritas de
manganês e zinco apresentam um bom
desempenho no critério da permeabilidade
inicial, mas sua magnetização de saturação é
baixa em comparação com os aços elétricos –
Verdadeiro, Os aços elétricos apresentam a
melhor combinação entre permeabilidade inicial
e magnetização de saturação dentre todos os
materiais discutidos em aula. – Falso, Dentre os



Questão 3
Correto

Atingiu 2,00 de

2,00

Questão 4
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

materiais magnéticos moles citados na aula, os
aços elétricos são aqueles que apresentam o
maior valor de magnetização de saturação –
Verdadeiro, As cerâmicas conhecidas como
"ferritas" possuem uma microestrutura formada
por grão da fase alfa do ferro – Falso.

Os superimãs de terras-raras designam uma
classe relativamente recente de materiais

magnéticos duros  que

combinam metais de terras-raras (geralmente
do grupo dos actinídeos) e um metal de
transição. Os imãs geralmente se baseiam em
compostos como o SmCo  e o 

Nd2Fe14B , sendo que este último

apresenta a melhor combinação de remanência
e coercividade, embora apresente temperatura

Curie inferior  à dos imãs de samário

cobalto. As propriedades ótimas dos imãs de
neodímio ferro boro devem-se à elevada
anisotropia magnetocristalina que se origina
principalmente 

da estrutura eletrônica do neodímio

. 

Calcule o valor das perdas histeréticas a 1,5T,
60Hz, para um aço com espessura de 0,5mm,
supondo que a curva de histerese quase-estática
pode ser grosseiramente aproximada para um
retângulo, sabendo que o campo coercivo é de
70 /m.

dado: densidade 7800kg/m

Escolha uma:

a. 105 W/kg

b. 420 W/kg

c. 305 W/kg

d. 3,2W/kg 

e. 0,8W/kg

A resposta correta é: 3,2W/kg.
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Questão 5
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Identi�que a informação incorreta

Escolha uma:

a. Domínios magnéticos são regiões
volumétricas microscópicas onde todos
momentos magnéticos atômicos estão
alinhados, tendo mesma direção e
sentido.

b. Para alinhar a polarização fora da
direção em que os momentos
magnéticos atômicos alinham-se
espontaneamente, o material acumula
energia chamada de anisotropia
magnetocristalina.

c. Dentro de cada domínio está
magneticamente saturado, ou seja, sua
magnetização está no valor máximo
possível.

d. Os domínios adjacentes estão
separados por magnetostricções que
podem ser de 90º ou de 180º . 

e. Energia de troca é uma energia
eletrostática de origem quântica que
força ao paralelismo os momentos
magnéticos atômicos, nos materiais
ferromagnéticos.

A resposta correta é: Os domínios adjacentes
estão separados por magnetostricções que
podem ser de 90º ou de 180º ..



Questão 6
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Baseado nas 4 a�rmações abaixo, identi�que a
opção certa:

 

I. O que diferencia um ímã de um material
magnético facilmente desmagnetizável é o valor
da remanência, que é maior no ímã.

II. O mecanismo de dissipação de energia na
parcela parasita das perdas é a perda Joule
oriunda da circulação de corrente elétrica dentro
do material, causada pela tensão elétrica
induzida pela variação da indução magnética na
espessura da chapa.

III. Tanto as perdas histeréticas quanto as perdas
parasitas aumentam com o aumento da
espessura da chapa.

IV. O que diferencia as duas grandes classes de
materiais magnéticos (os ímãs e os matérias de
alta permeabilidade) é o valor do campo
coercivo.

Escolha uma:

a. As a�rmações III e IV estão incorretas.

b. As a�rmações I e III estão incorretas. 

c. Todas estão incorretas.

d. As a�rmações I e II estão incorretas

e. Todas estão corretas.

A resposta correta é: As a�rmações I e III estão
incorretas..



Questão 7
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Baseado nas 4 a�rmações abaixo, identi�que a
opção certa:

I. A reversão da magnetização em um ímã (por
exemplo, de ferrita de bário) exige a nucleação
de um domínio com direção contrária à da
magnetização inicial.

II. O campo coercivo dos ímãs é alto pois é difícil
nuclear esse domínio contrário: exige-se a
rotação da direção de magnetização na região
do núcleo, e como K  é muito alto, isso exige
campos muito altos.

III. A explicação mais simples sobre ocorrência
da magnetostricção em materiais magnéticos é
aquela que supõe que é devida à não-
esfericidade da nuvem eletrônica dos átomos
magnéticos.

IV. Se um material expande quando
magnetizado, a aplicação de tensões mecânicas
de tração facilita a magnetização.

Escolha uma:

a. Nenhuma é correta.

b. Apenas uma é correta.

c. Duas são corretas.

d. Todas as a�rmações são corretas. 

e. Três são corretas.

A resposta correta é: Todas as a�rmações são
corretas..
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Questão 8
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Identi�que a informação incorreta.

Escolha uma:

a. Quem provoca a rotação da direção de
magnetização dos domínios é o aumento
da energia magnetostática: caso já tenha
ocorrido toda a movimentação de
paredes possível, se o campo aplicado for
aumentado, a energia magnetostática
aumenta tanto que, para diminuí-la, a
direção da polarização magnética sairá
da direção de mínima energia
magnetocristalina, por rotação.

b. Sempre que houver pólos magnéticos
num corpo, existirá um campo
desmagnetizante que cria uma energia
magnetostática, pois a direção da
magnetização não coincidirá com a
direção do campo desmagnetizante.

c. Para reduzir a energia magnetostática
do campo desmagnetizante, formam-se
“domínios de fechamento” na superfície
do material e nos contornos de grão.

d. Quem provoca o movimento de
paredes de domínio é o aumento da
energia magnetostática quando um
campo externo H é aplicado ao material:
a parede se move para diminuir o volume
do domínio com maior energia
magnetostática.

e. Energia magnetostática é aquela que
surge quando o campo H é aplicado
numa direção igual à da direção da
polarização magnética de um domínio
magnético. 

A resposta correta é: Energia magnetostática é
aquela que surge quando o campo H é aplicado
numa direção igual à da direção da polarização
magnética de um domínio magnético..


