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1. Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões. 

 

 Em 1776, Luigi Galvani (1737-1798), professor na Universidade de Bolonha, observou que 

as pernas de uma rã morta se contraíam ao serem tocadas com dois aros de diferentes metais. 

Galvani acreditou ter descoberto uma nova espécie de eletricidade criada pelos nervos da rã, a 

qual designou por “eletricidade animal”. 

 Mais tarde Alessandro Volta (1745-1827) repetiu as experiências de Galvani com pernas de 

rã e concluiu que a origem do fenómeno de contração das pernas da rã nada tinha a ver com as 

rãs, mas, sim, com o “contato” dos dois metais diferentes. 

 Na sequência dos seus estudos e observações, Volta demonstrou que, empilhando 

alternadamente discos de cobre e de zinco separados por tecidos embebidos em solução aquosa 

de ácido sulfúrico, conseguia produzir eletricidade de forma contínua. Estava-se perante a pilha 

de Volta, capaz de gerar corrente elétrica a partir de transformações químicas. Iniciava-se a era da 

corrente elétrica contínua!... 

1.1. Em que consiste uma corrente elétrica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1.2. Volta descobriu que são necessários três componentes que estão na base de uma pilha: discos 

de zinco e cobre separados por tecidos embebidos em solução aquosa de ácido sulfúrico. Como 

se chamam os elementos básicos de uma pilha? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1.3. “(…) conseguia produzir eletricidade de forma contínua.” Indica o que é corrente contínua. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1.4. Explica o papel das pernas de rã nas experiências de Galvani para obter uma pilha, ou seja, 

que componente eram as penas das rãs? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. Numa aula de Físico Química foram efetuadas medições de intensidade da corrente que 

atravessa dois condutores, X e Y, para diferentes valores de diferença de potencial aplicada nos 

seus terminais. O gráfico que se segue traduz os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Indica, justificando, qual o condutor óhmico. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.2. Determina o valor da resistência do condutor óhmico. 

 

 

3. Neste Inverno têm-se registado valores de temperatura mais baixos do que o habitual. Por essa 

razão, a Sofia comprou um aquecedor elétrico de potência 500 W e ligou-o à tomada durante 2 

hora por dia durante o mês de março. 

3.1. Que efeito da corrente elétrica está associado ao funcionamento do aquecedor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.2. O que significa dizer que a potência do aquecedor é de 1500 W? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.3. Calcula o custo da energia elétrica consumida pelo aquecedor, durante o mês de março, 

considerando que cada kWh custa 0,18 €. 
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4. “A diferença de potencial está relacionada com o balanço energético que ocorre nos diferentes 

componentes de um circuito elétrico e a Intensidade da corrente elétrica é uma grandeza física que 

caracteriza a corrente elétrica” 

 

Seleciona a opção correta para cada uma das seguintes questões sobre a tensão e a intensidade 

da corrente elétrica. 

 

4.1. A diferença de potencial de 230 V corresponde a: 

(A) 0,230 kV 

(B) 0,230 mV 

(C) 0,230 MV 

 

4.2. Num circuito com duas lâmpadas iguais ligadas a uma pilha de 4,5 V, a diferença de potencial 

nos terminais de cada uma das lâmpadas é: 

(A) 4,5 V, quando instaladas em série. 

(B) 2,25 V, quando instaladas em paralelo. 

(C) 2,25 V, quando instaladas em série. 

4.3. Os voltímetros são aparelhos de medida que se instalam: 

(A) Em série nos circuitos elétricos. 

(B) Em paralelo nos circuitos elétricos. 

(C) Nenhuma das anteriores 

4.4. Num circuito com lâmpadas instaladas em paralelo: 

(A) A diferença de potencial é igual em todas as lâmpadas. 

(B) A diferença de potencial nos terminais do conjunto das lâmpadas é igual à soma das 

diferenças de potencial nos terminais de cada uma delas. 

(C) Nenhuma das anteriores. 

 

4.5. A intensidade da corrente num circuito relaciona-se com: 

(A) A energia das cargas elétricas do circuito. 

(B) O número de cargas elétricas que passa numa secção do circuito por unidade de tempo. 

(C) A oposição à passagem das cargas elétricas do circuito. 

4.6. Os amperímetros são aparelhos de medida que se instalam: 

(A) Em série nos circuitos elétricos. 

(B) Em paralelo nos circuitos elétricos. 

(C) Nenhuma das anteriores. 

4.7. Num circuito com duas lâmpadas diferentes, a intensidade da corrente é: 

(A) Igual nas duas lâmpadas, quando instaladas em série ou em paralelo. 

(B) Igual nas duas lâmpadas, quando instaladas em série, e igual à soma das intensidades da 

corrente em cada uma delas, quando instaladas em paralelo 

(C) Diferente nas duas lâmpadas, quando instaladas em série ou em paralelo. 
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5. Completa corretamente as frases que se seguem. 

(A) A diferença de potencial num circuito mede-se com um ______________________ que se 

instala em ______________________. A unidade SI de diferença de potencial chama-se 

______________________ e simboliza-se por _________. 

(B) Num circuito em ______________________, a diferença de potencial é igual à 

______________________ das diferenças de potencial nos terminais de cada componente. 

Num circuito em __________________, a diferença de potencial no ramo principal é 

______________________ às diferenças de potencial nos terminais de qualquer 

______________________. 

(C) A intensidade da corrente num circuito mede-se com um ______________________ que se 

instala em ______________________. A unidade SI de intensidade da corrente chama-se 

______________________ e simboliza-se por _________. 

(D) O ______________________ de um amperímetro é indicado no aparelho e corresponde ao 

valor máximo de intensidade que pode medir. 

(E) Num circuito em ______________________, a intensidade da corrente é a mesma em qualquer 

ponto. Num circuito em __________________, a intensidade da corrente no ramo principal é 

igual à ______________________ das intensidades em todas as ______________________. 

6. Considera o circuito representado pelo esquema seguinte 

Neste circuito: 

– As lâmpadas L3 e L4 são iguais; 

– Os voltímetros V1, V5 e V6 indicam, respetivamente, 1,5 V, 1,2 V e 2,6 V. 

 

Calcula os valores indicados nos voltímetros V2, V3, V4 e V7 
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7. A figura seguinte mostra o esquema de um circuito elétrico com várias lâmpadas e amperímetros. 

Calcula os valores de intensidade da corrente registados pelos amperímetros A2, A4 e A5 a partir 

dos valores indicados na figura para A1 e A3. 

8. Considera o gráfico referente a dois condutores A e B. 

 

8.1. Indica, partindo do gráfico, a intensidade de corrente que passa no condutor A quando lhe é 

aplicada uma diferença de potencial de 10 V. 

 

8.2. Determina a resistência elétrica de cada um dos condutores. 

 

8.3. Que lei utilizaste para responder à questão da alínea anterior? 

______________________________________________________________________________ 

8.4. Um forno elétrico apresenta as seguintes características: 2000 W e 220 V. 

8.4.1. Que grandezas físicas identificam cada um dos valores? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8.4.2. Sabendo que para cozer um bolo é necessário 3360000 J, determina quanto tempo, em 

minutos, o forno deve estar ligado? 
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9. Os esquemas da figura representam circuitos com três lâmpadas estando LA fundida. Indica (com 

um círculo em torno da lâmpada) quais são as lâmpadas que acendem. 

 

10. Calcula qual a diferença de potencial aplicada aos terminais de uma resistência de 50 ohms e 

que foi percorrida por uma corrente de 0,2 A. 

 

 

 

11. Qual a potência de uma varinha mágica que consumiu 2000 joules em 20 segundos? 

 

 

12. Num conjunto antigo de lâmpadas de Natal fundiu-se uma lâmpada, e verificou-se que todas 

as outras se apagaram. Como estão associadas as lâmpadas do conjunto? Justifica. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. Calcula o valor da resistência de carvão e o seu intervalo de tolerância. 

 

 
Riscas: laranja, laranja, branco, preto, castanho  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 8.4.1 8.4.2 9 10 11 12 13 TOTAL

3 3 3 3 4 4 2 3 6 14 9 8 6 2 3 2 1 6 4 3 3 2 6 100


