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VERSÃO 1 

 
1. Na figura está representada uma montagem 

realizada numa aula laboratorial de Física em que se 

estudou a impulsão exercida pelos líquidos nos 

corpos neles imersos. O bloco de aço, B, foi suspenso 

de um dinamómetro e, posteriormente, ainda 

suspenso, foi mergulhado num recipiente que 

continha água. 

(densidade da água: d água = 1,0 g/cm3). 

 

1.1. Qual é a intensidade da força de impulsão que 

atua no bloco, quando este se encontra em equilíbrio 

totalmente mergulhado na água? Apresenta todos os 

cálculos efetuados. 

 

 

 

 

1.2. Na figura, representa a força gravítica e a impulsão exercidas no bloco quando se encontra totalmente 

mergulhado na água. Tem em atenção o tamanho relativo dos vetores. 

 

1.3. Se a 1.ª medição fosse realizada na Lua, o valor marcado no dinamómetro seria maior, menor ou igual? 

Fundamenta a resposta, referindo o que aconteceria à massa e ao peso do bloco quando este se encontrasse à 

superfície da Terra e quando se encontrasse à superfície da Lua. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.4. O que acontecerá ao bloco mergulhado na água se se soltar do dinamómetro? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.5. Se o recipiente contiver azeite em vez de água, a intensidade da força de impulsão será maior ou menor? 

Justifica a resposta. 

(densidade do azeite: d azeite = 0,92 g/cm3). 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Muitas das vezes nas nossas casas, quando é dada a indicação para apagar uma ou várias 

lâmpadas de um compartimento, diz-se: “fecha a luz”. Na tua opinião, a expressão “fecha a luz” 

é cientificamente correta? Justifica.  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. “A tua convivência com a eletricidade de certeza já te fez compreender a necessidade de cumprir algumas 

regras de segurança para evitar acidentes como curto circuitos, choques elétricos e incêndios.” Para cada uma 

das frases seguintes seleciona (riscando o que não interessa) a hipótese que permite obter afirmações 

verdadeiras, quanto aos cuidados a ter com a eletricidade. 

A. Para desligar um secador de cabelo da tomada da rede elétrica deve puxar-se pelo fio / pela ficha elétrica. 

B. Para ligar um aparelho elétrico à tomada de rede devemos ter as mãos bem secas / húmidas. 

C. Os fios que ligam os aparelhos elétricos às tomadas devem estar sem qualquer revestimento / 

completamente revestidos. 

D. Durante a reparação de um aparelho elétrico devemos mantê-lo ligado / desligado da tomada da rede 

elétrica. 

 

4. Na tabela seguinte estão duas figuras de circuitos elétricos. Completa a tabela com as informações pedidas 

para cada circuito. 

 

Imagem do Circuito Esquema do circuito 
Tipo de ligação 

entre as lâmpadas 

Quantas lâmpadas 

controla o interruptor 

 

   

 

   

5. Considera os diferentes circuitos elétricos apresentados e seleciona a opção correta para as questões 

seguintes: 

5.1. O esquema que representa um circuito elétrico aberto é: 
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5.2. O esquema que representa um circuito com uma associação de lâmpadas em série é: 

         

5.3. O esquema que representa um circuito em que o interruptor comanda apenas uma lâmpada é: 

         

5.4. No circuito esquematizado ao lado, quando a lâmpada L3 fundir: 

A. Todas as lâmpadas se apagam. 

B. Apagam-se as lâmpadas L1 e L3. 

C. Apagam-se as lâmpadas L2 e L3. 

 

5.5. No circuito esquematizado abaixo, quando a lâmpada L1 fundir: 

A. Todas as lâmpadas apagam. 

B. Apagam-se as lâmpadas L1 e L2. 

C. Apagam-se as lâmpadas L1 e L3. 

 

 

 

6. Considera o circuito esquematizado na figura. Completa o quadro que se segue colocando uma cruz nas 

quadrículas das lâmpadas acesas em casa situação. 

 

 

 

 

 

Interruptores 
Lâmpadas 

La Lb Lc Ld Le Lf 

I1 aberto e 

restantes fechados 
        

I2 aberto e 

restantes fechados 
      

I3 aberto e 

restantes fechados 
      

I2 e I3 abertos e 

restantes fechados 
      

I4 aberto e 

restantes fechados 
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7. Considera o circuito esquematizado na figura seguinte.  

7.1. Seleciona, entre as afirmações, a correta para este circuito. 

 
A. As lâmpadas L1 e L2 estão instaladas em série enquanto L3 e L4 estão instaladas 

em paralelo. 

B. As quatro lâmpadas estão instaladas em paralelo. 

C. A lâmpada L1 está instalada em paralelo com o conjunto de L2, L3 e L4. 

D. A lâmpada L1 está instalada em série com o conjunto de L2, L3 e L4 em paralelo. 

E. As quatro lâmpadas estão instaladas em série. 

7.2. “O procedimento que permite desligar todas as lâmpadas é.... 

A. ...fechar todos os interruptores.” 

B. ...fechar apenas o interruptor T.” 

C. ...abrir apenas o interruptor T.” 

D. ....abrir apenas o interruptor X.” 

E. ...abrir apenas o interruptor Z.” 

 
8. Consideremos as lâmpadas lá de casa. 

8.1. Uma lâmpada é um recetor. Qual o papel de um recetor? Qual o papel de 

uma lâmpada? 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8.2. Quando uma lâmpada deixa de funcionar dizemos que a lâmpada fundiu. Em 

termos físicos tentar explicar o que aconteceu para a lâmpada deixar de 

funcionar. Para te ajudar a responder podes usar as informações da figura. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.3. “Uma lâmpada, ao contrário de outros recetores, só tem um polo.” Indica o valor lógico da afirmação (V ou F) 

justificando. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.4. “Em nossas casas, as lâmpadas e eletrodomésticos estão associados em paralelo”. Explica a utilidade deste facto. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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9. A energia é a base do mundo atual, e as necessidades energéticas mundiais crescem 

constantemente. Alguns dos elementos importantes do campo energético são as pilhas e 

baterias, geradores móveis de energia elétrica. 

 

A história destes objetos começou no ano de  1800, quando o físico italiano Alessandro 

Volta construiu a primeira pilha, composta por discos de zinco e cobre, separados por 

pedaços de tecido embebidos por por uma solução ácida. As pilhas atuais são feitas com 

níquel-cádmio, lítio, zinco-carvão, entre outros compostos. Dentro da pilha há metais que 

fornecem eletrões, os que aceitam eletrões, e um intermédio que facilita a transferência 

de eletrões. 

 

9.1. Uma pilha ou bateria é um gerador eletroquímico. Explica o que significa essa classificação. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9.2. Quais os elementos básicos da pilha construída pelo físico Alessandro Volta? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9.3. Qual o tipo de reações químicas que estão na base do funcionamento de uma pilha? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9.4. As pilhas são geradores. Qual o papel de um gerador no circuito elétrico? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9.5. Qual o cuidado que devemos ter quando associamos pilhas em série num circuito de modo a que funcionem 

corretamente? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9.6. Qual o tipo de corrente elétrica fornecida por uma pilha ou bateria? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

9.7. O depósito das pilhas e baterias após a sua utilização é uma questão que é muito discutida atualmente. 

Comenta a importância de colocar as pilhas ou baterias em lugares próprios de recolha após o seu desgaste. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações: 

A. As tomadas elétricas nas nossas casas fornecem uma diferença de potencial de 50 volts. 

B. As tomadas elétricas nas nossas casas fornecem uma corrente contínua de 230 volts. 

C. Dizer que uma corrente CA tem 50 Hz significa que a corrente elétrica muda de sentido 50 vezes num 

minuto. 

D. Uma corrente elétrica contínua nunca altera o seu sentido. 

E. O sentido real da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo do gerador. 

F. Uma associação em série de quatro pilhas de 3 volts fornece um total de 9 volts ao circuito. 

G. A corrente elétrica consiste num movimento orientado de partículas de carga elétrica. 

H. Os metais são bons isoladores elétricos pois possuem eletrões livres. 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyWgtE-yl5F6ptyY12W4YRgZEf6hWmkE-U0bVJCvAk-cCMCMVcmp_Yxlc
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11. Para cada uma das questões seguintes seleciona a opção correta: 

 

11.1. Dos conjuntos seguintes qual apresenta apenas bons condutores da corrente elétrica? 

A. Grafite, metais e borracha. 

B. Metais, grafite e cortiça. 

C. Cortiça, borracha e plásticos. 

D. Grafite, metais e soluções com iões dissolvidos. 

 

11.2. O aparelho usado para medir a tensão: 

A. Dinamómetro 

B. Amperímetro 

C. Voltímetro 

D. Tensímetro 

 

11.3. Os aparelhos de medida baseados em circuitos elétricos que têm uma escala graduada são designados: 

A. Digitais 

B. Analógicos 

C. Eletrónicos 

D. Elétricos 

 

11.4. Para termos corrente elétrica é necessário: 

A. Gerador, condutor, interruptor e um circuito fechado. 

B. Gerador, condutor, interruptor e um circuito aberto. 

C. Recetor, condutor e um circuito fechado. 

D. Gerador, condutor e um circuito fechado. 

 

11.5. Soluções que conduzem a corrente elétrica: 

A. Elétrodos 

B. Eletrólitos 

C. Eletrólise 

D. Grafite 

 

12. Descobre os componentes elétricos representados 

na sopa de letras. 
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