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1. Observa a figura: 

 
1.1. Que representa a figura? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
1.2. Indica como estão relacionados os polos geográficos terrestres e 
os polos magnéticos terrestres? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
1.3. Como funciona uma bússola? 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Classifica as afirmações seguintes como Verdadeiras ou Falsas: 
 

(A) A experiência de Oersted permitiu concluir que um íman produz um campo magnético. 
(B) Um eletroíman é tanto mais forte quanto menor for o número de espiras do enrolamento do fio. 
(C) Quando se parte pela metade um íman permanente em barra, o polo norte do íman fica numa metade 

e o polo sul na outra. 
(D) A passagem de uma corrente elétrica através de um circuito elétrico origina fenómenos magnéticos 

nas suas proximidades. 
(E) As correntes elétricas induzidas são sempre contínuas. 
(F) Os transformadores são utilizados apenas para diminuir o valor da tensão que lhes é aplicada. 
(G) O transporte de energia elétrica faz-se através de uma rede elétrica de baixa tensão para evitar os 

perigos da alta tensão. 
 
3. A intensidade da corrente elétrica induzida pelo movimento de um íman em relação a uma bobina 
depende: 

(A) Da rapidez do movimento. 
(B) Do sentido do movimento. 
(C) Da direção do movimento 
(D) Não depende de nenhum fator. 

 

4. No século XVII Michael Faraday ao estudar o fenómeno observado por 

Oersted verificou que era possível criar corrente elétrica a partir de 

ímanes. A figura seguinte mostra uma montagem usada numa atividade 

lúdica e científica. Os participantes são convidados a acender as 

lâmpadas de um bolo com o material presente na figura e tendo por base 

as descobertas de Faraday. 

4.1. Explica como podem eles acender a lâmpada. 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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4.2. Qual o tipo de corrente elétrica que é produzida desta forma? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

 A eletrónica estuda o movimento dos eletrões em pequenos circuitos onde têm uma determinada 

função. A sua origem data dos finais do século XIX. 

 Os dispositivos eletrónicos utilizam-se para comutar e controlar o fluxo de correntes que transportam 

informação, como os sinais sonoros num amplificador ou os sinais digitais de dados de um computador. 

 A eletrónica tem diversas aplicações, existindo assim circuitos eletrónicos nos mais diversos 

equipamentos: nos comandos que permitem à distância ligar e desligar o DVD, a televisão e a aparelhagem de 

rádio, abrir e fechar as portas do automóvel e o portão da garagem; nos programadores das máquinas mais 

vulgares e até nos controladores das missões espaciais. 

5.1. Indica as características que distinguem um circuito eletrónico de um circuito elétrico: 

 São de pequenas dimensões; 

 São de grandes dimensões; 

 Funcionam com corrente contínua; 

 Funcionam com correntes contínuas e alternadas; 

 Funcionam com correntes alternadas; 

 Funcionam com elevadas tensões; 

 Funcionam com baixas intensidades da corrente; 

 Apresentam elevado efeito de joule; 

 Apresentam baixo efeito de joule. 

5.2. Associa cada componente ao seu símbolo e à sua função usando o código apresentado em cada coluna. 

Componente Símbolo Função 

A Condensador I 

 

1 
Emissores de luz de baixa 

intensidade 

B Potenciómetro II 

 

2 
Servem de interruptores 

automáticos ou 
amplificadores 

C Díodo LED III 

 

3 Resistências variáveis 

D Transístores IV 

 

4 
Armazenam energia 

potencial elétrica 

 

 
 
 
 

 
 

Bom Trabalho Jovens Cientistas! 

1.1 1.2 1.3 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 TOTAL

3 3 6 8 4 6 4 8 8 50


