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1. Em que consiste uma corrente elétrica? (4 pontos) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Para termos corrente elétrica num circuito quais as condições necessárias? (5 
pontos) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Para cada uma das questões seguintes seleciona a opção correta: (10 pontos) 
3.1. Num circuito elétrico há: 

 Uma fonte de energia, interruptores, que permitem ligar e desligar os 
recetores e fios de ligação; 

 Uma fonte de energia elétrica;  

 Uma fonte de energia elétrica, recetores de energia elétrica, interruptores, 
que permitem ligar e desligar os recetores e fios de ligação; 

 Uma fonte de energia elétrica e recetores de energia elétrica; 

 Nenhuma das opções anteriores. 
 
3.2. O sentido convencional da corrente elétrica é: 

 Do polo positivo da fonte de energia para o polo negativo do recetor de 
energia; 

 Do polo negativo da fonte de energia para o polo positivo da fonte de 
energia;  

 Do polo positivo da fonte de energia para o polo negativo da fonte de 
energia; 

 Do polo negativo da fonte de energia para o polo positivo do recetor de 
energia; 

 Nenhuma das opções anteriores. 
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3.3. Nos circuitos em série: 

 O interruptor, qualquer que seja a sua localização, comanda todas as 
lâmpadas;  

 O interruptor instalado não comanda todas as lâmpadas; 

 O interruptor instalado comanda apenas algumas lâmpadas; 

 Não é possível instalar um interruptor; 

 Nenhuma das opções anteriores. 
 
 
3.4. No circuito esquematizado ao lado, há: 

 Uma fonte e um recetor de energia elétrica. 

 Uma fonte e dois recetores de energia elétrica. 

 Duas fontes e um recetor de energia elétrica. 
 
3.5. A função de um interruptor num circuito elétrico é: 

 Interromper a corrente elétrica. 

 Ligar a corrente elétrica. 

 Ligar e desligar a corrente elétrica. 
 
 
4. Completa a tabela seguinte com os símbolos correspondentes: (6 pontos) 
 

Componente Símbolo Componente Símbolo 

Gerador  Lâmpada  

Interruptor  Pilha  

Resistência  Motor  

 
Bom trabalho Jovens Cientistas! 

 


