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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 8  
1.2. Energia e fenómenos elétricos 

1. Se uma corrente de 2,00 A atravessar uma secção do fio condutor durante um minuto, que quantidade de 

carga atravessa esse pedaço do fio? 

2. O esboço do gráfico que se segue mostra como varia a carga elétrica que atravessa dois circuitos 

elétricos, A e B, em função do tempo. Qual dos circuitos é atravessado por uma maior corrente elétrica? 

Fundamente a sua resposta. 

 

3. O que significa dizer que uma pilha tem 1,5 V? 

4. Considere o esboço do gráfico que representa a carga elétrica deslocada ao longo de um circuito em 

função da energia transferida por dois geradores elétricos A e B. Qual dos geradores apresenta maior tensão 

elétrica nos seus terminais? Fundamente a sua resposta. 

 

5. A corrente elétrica que percorre um circuito elétrico pode ser contínua ou alternada. O que distingue estes 

dois tipos de corrente elétrica? 

6. Numa central elétrica o gerador de corrente cria uma diferença de potencial elétrico cujo sinal varia de 

positivo para negativo, e vice--versa, ao longo do tempo. Uma pilha, pelo contrário, apresenta uma diferença 

de potencial elétrico de sinal constante ao longo do tempo. Tendo em conta a tensão elétrica gerada pelas 

duas fontes de tensão, indique o tipo de corrente que cada uma poderá estabelecer num circuito elétrico. 

7. O que significa dizer que um elemento num circuito elétrico apresenta uma resistência elétrica superior à 

de um outro elemento do circuito? 

8. Qual é o valor da resistência elétrica apresentada por um condutor linear sujeito a uma tensão elétrica de 

24 V e percorrido por uma corrente de 0,16 A? 
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9. Um fio de cobre A apresenta o dobro do comprimento de um outro fio de cobre B. Sabendo que a área da 

secção transversal de A é metade da do fio B, qual é a relação entre as resistências elétricas dos dois fios? 

10. Compare a resistência elétrica de dois fios condutores geometricamente iguais, sabendo que um é de 

cobre e outro de alumínio. 

11. Com base no gráfico da figura, indique como varia a resistividade dos vários metais em função do 

aumento da temperatura. 

 

12. Qual é o valor da potência dissipada de um componente elétrico cujos terminais são sujeitos a uma 

diferença de potencial elétrico de 150 V e que é atravessado por uma corrente de 6,00 A? 

13. Dois elementos A e B de dois circuitos elétricos são atravessados por correntes elétricas de 2,00 A e 

6,00 A, respetivamente. Compare as potências dissipadas nos elementos A e B, sabendo que a tensão 

elétrica nos seus terminais é 80 V. 

14. Com o objetivo de torrar pão, uma torradeira foi ligada a uma fonte de tensão elétrica de 230 V, sendo 

atravessada por uma corrente de 5,5 A. Considere que toda a energia elétrica é dissipada por efeito Joule. 

14.1. Determine a potência dissipada pela torradeira no aquecimento do pão. 

14.2. Qual seria o valor da energia dissipada pela torradeira, se o aquecimento do pão tivesse durado dois 

minutos? 

15. Com o objetivo de testar a eficiência energética do LED, comparou-se o gasto com a utilização de um 

projetor LED de 20,0 W, com um preço próximo dos 30,00 €, e um projetor convencional de iodetos metálicos 

de 180,0 W, com um preço próximo dos 8,00 €. A comparação foi feita supondo que cada projetor seria 

usado para iluminar uma habitação durante a noite, com uma utilização média diária de oito horas, durante 

um ano de funcionamento.  

15.1. Determine o valor da energia consumida pelo projetor LED e pelo projetor convencional no período de 

tempo referido. Apresente os resultados em kW h. 

15.2. Calcule a despesa com cada um dos projetores ao fim desse tempo, considerando também o custo de 

aquisição. 

15.3. Compare os resultados obtidos. 

16. Uma pilha com uma força eletromotriz de 1,5 V gera no circuito uma corrente de 0,8 A. Determine a 

resistência interna da pilha sabendo que a tensão elétrica nos seus terminais, quando o circuito está fechado, 

é 1,2 V. 
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17. Qual é a força eletromotriz apresentada por um gerador que aplica uma tensão elétrica de 8,55 V ao 

circuito fechado, sabendo que a sua resistência interna é 0,5 Ω e a corrente elétrica no circuito é 0,9 A. 

18. Considere o circuito elétrico da figura constituído por uma pilha, um interruptor, três lâmpadas iguais e 

fios de ligação. 

 

18.1. De acordo com a figura indique, justificando, que tipo de associação elétrica se trata. 

18.2. Relacione a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. 

18.3. Qual é a relação que existe entre a tensão elétrica nos terminais da pilha e a que é apresentada nos 

terminais de cada uma das lâmpadas com o circuito fechado? 

19. Pretende-se utilizar uma pilha de 9 V para possibilitar o funcionamento de duas lâmpadas iguais. Elabore 

um pequeno texto onde apresente vantagens e desvantagens da montagem do circuito em série ou em 

paralelo referindo-se à corrente elétrica e à tensão elétrica. 

20. Um circuito elétrico, constituído por uma bateria de 12 V e por duas resistências iguais associadas em 

série à bateria, é atravessado durante duas horas por uma corrente de 20 A. Considere que o gerador tem 

um comportamento ideal. 

 

20.1. Qual é o valor da tensão elétrica nos terminais de cada resistência? 

20.2. Determine a potência elétrica fornecida pela bateria e dissipada pelas resistências. 

20.3. Sabendo que as resistências dissipam energia por efeito Joule, explique por que é que se fala em 

conservação de energia nos circuitos elétricos. 

21. Um aquecedor elétrico que está ligado a um gerador ideal de 220 V é atravessado por uma corrente 

elétrica de 18,0 A. 

21.1. Determine o valor da resistência elétrica do aquecedor? 

21.2. Qual é o valor da energia dissipada como calor em meia hora de funcionamento, considerando o 

rendimento do aquecedor de 90%? 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 4 
 

Soluções 

1. 120 C 

2. Tratando-se de um gráfico de Q = f (t), o declive da reta corresponde à corrente elétrica. Então, o circuito A apresenta 

maior corrente elétrica pois o declive da reta é superior. 

3. Significa que a diferença de potencial entre os terminais da pilha é 1,5 V. Também se pode concluir que a pilha 

poderá fornecer uma energia de 1,5 J por cada 1 C de carga que atravessa um condutor ligado aos seus terminais. 

4. Tratando-se de um gráfico de Q = f(E) o declive da reta corresponde ao inverso da tensão elétrica. Então, o circuito 

B apresenta maior tensão elétrica nos seus terminais pois o declive da reta é inferior. 

5. Estas correntes elétricas são distintas pois enquanto numa corrente contínua a corrente elétrica efetua-se sempre 

no mesmo sentido, numa corrente alternada existe inversão do sentido ao longo do tempo. 

6. A central elétrica deverá estabelecer uma corrente alternada e a pilha uma corrente contínua. 

7. Significa que o elemento que apresenta uma maior resistência elétrica oferece uma maior oposição à passagem de 

corrente elétrica do que o outro, ou seja, existe uma maior restrição à passagem da corrente elétrica no primeiro 

elemento. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. Analisando o gráfico constata-se que a resistividade varia de forma aproximadamente proporcional com a 

temperatura absoluta. 

12. 900 W 

13.  

 

14.1. 1,3  103 W 

14.2. 1,5  105 J 

15.1. Projetor LED: E  P t E  20,0  103  365  8  58,4 kW h 

Projetor convencional: E  P t E  180,0  103  365  8  525,6 kW h 

15.2. Projetor LED: Custo de funcionamento: 58,4  0,1582  9,24 € Valor total num ano: 9,24  30,00  39,24 € 

Projetor convencional: Custo de funcionamento: 525,6  0,1582  83,15 € Valor total num ano: 83,15  8,00  91,15 € 
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15.3. Os resultados permitem concluir que o projetor LED permite um menor consumo energético e, mesmo sendo 

cerca de quatro vezes mais caro na aquisição ao fim de um ano despende-se menos de metade do valor que é gasto 

com o outro projetor. Este efeito será tanto mais evidente quanto maior for o tempo de funcionamento e maior a potência 

da lâmpada. 

16. 

 

17. 9 V 

18.1. Trata-se de uma associação em série pois todos os elementos estão ligados sequencialmente existindo apenas 

um percurso de passagem da corrente elétrica. 

18.2. Como só existe um trajeto de passagem da corrente elétrica, esta é igual em todos os pontos do circuito: IA  IB 

 IC  ID  IE 

18.3. Estando o circuito fechado e sendo as lâmpadas iguais, considerando desprezável a tensão elétrica nos terminais 

do interruptor e nos fios de ligação, a tensão elétrica nos terminais da pilha será igual à soma da diferença de potencial 

apresentada nos terminais de cada uma das lâmpadas: UAE  UBC  UCD  UDE 

Além disso, como neste caso as lâmpadas são todas iguais, deverão apresentar todas a mesma diferença de potencial 

nos seus terminais e, por isso, a tensão elétrica nos terminais da pilha deverá ser o triplo da tensão elétrica nos 

terminais de cada lâmpada. 

19. Se a pilha de 9 V for instalada num circuito com uma associação em série das lâmpadas, a corrente elétrica será 

igual nas duas lâmpadas mas cada lâmpada estará sujeita a uma tensão elétrica de 4,5 V. Na associação em série se 

uma lâmpada fundir a outra também deixará de funcionar. Se as duas lâmpadas forem instaladas em paralelo, cada 

uma será atravessada por uma corrente elétrica inferior à que passa no circuito principal desta associação, pois a 

corrente irá dividir-se pelos dois ramos mas ambas estarão sujeitas à mesma tensão de 9 V. Ou seja, nesta montagem, 

se uma lâmpada fundir, a outra continuará acesa. 

20.1. Sendo um gerador ideal: U  gerador  12 V.  Como a associação é em série: U  UR1  UR2 e as resistências são 

iguais: UR1  UR2  UR Resulta: U  2 UR  12  2 UR  UR  6,0 V. A tensão elétrica nos terminais de cada resistência 

é de 6,0 V. 

20.2. Como: P  U I tem-se: Pbateria  bateria I  Pbateria  12  20  2,4  102 W Presistência  U I  Presistência  6,0  20  

1,2  102 W A potência elétrica da bateria é 2,4  102 W e de cada resistência 1,2  102 W. 

20.3. Quando se fala em conservação de energia não significa que a energia não se possa transformar noutras formas 

ou transferir-se para outros sistemas, significa apenas que a energia não desaparece ou aparece do nada! Neste caso 

a energia da bateria é transferida para as resistências e estas transformam a energia elétrica, dissipando-a sob forma 

de calor. No entanto, a soma das transferências de energia ou das transformações de energia correspondem à energia 

fornecida podendo dizer-se que existe conservação da energia. 

21.1. Sendo um gerador ideal: Ugerador  gerador  220 V. Como o aquecedor está em série com o gerador: Uaquecedor  

gerador  220 V Então, pela lei de Ohm: U  R I  220  R  18  R  12,2 . 

21.2. Como o aquecedor é utilizado para dissipar energia como calor o valor da energia dissipada corresponde a 6,4  

106 J. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva 

 


