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Associa cada efeito da corrente elétrica à sua definição  

Afirmações 
Efeito 

de Joule 
Efeito 

luminoso 
Efeito 

magnético 
Efeito 

químico 
P1. Manifesta-se na emissão de luz pelas 
lâmpadas. 

    

P2. Provoca reações químicas     
P3. Cria um campo magnético.     
P4. Provoca o aquecimento dos 
condutores. 

    

 
P5. Qual a tensão aos terminais de uma resistência de 25 ohm que é atravessada por 
uma corrente de 2,5 A. 

 62,5 V 

 62,5 W 

 10 V 

 10 W 
 
Faz a associação correta.  

Afirmações Grandeza Unidade Aparelho de 
medição 

P6. Volt    
P7. Amperímetro    
P8. Tensão    
P9. Resistência    
P10. Ohm    

 
Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:  
P11. Os ímanes tem dois polos: o negativo e o positivo.  
P12. Polos magnéticos iguais repelem-se.  
P13. O polo norte magnético da Terra fica no polo sul geográfico.  
P14. Uma bobina é um enrolamento de fio condutor.  
P15. Um campo magnético pode ser criado apenas por um íman.  
 
 
P16. Qual a potência de um jarro elétrico que consome 3000 J num minuto?  
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 500 W 

 50 W 

 3000 W 

 0,02 kW 
 
P17. Qual a resistência de uma lâmpada que está sujeita a uma d.d.p de 230 V e que 
é percorrida por uma intensidade 50 A?  

 0,217 ohm 

 4,6 ohm 

 11500 ohm 

 11,5 ohm 
 
P18. Qual a intensidade da corrente que atravessa um motor de resistência 10 ohm 
e sujeito a uma tensão de 110 V?  

 0,90 A 

 110 A 

 11 A 

 1100 A 
 
P19. Considera o valor 23 kWh. Corresponde a:  

 Potência 

 Energia 

 Tensão 

 Resistência 
 
P20. Quais os componentes de uma pilha?  

 Elétrodos 

 Eletrólitos 

 Eletrólise 

 Elementares 
 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 


