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2.1 Interpretar o aparecimento de corpos carregados eletricamente a partir da
transferência de eletrões e da conservação da carga.
2.2 Identificar um campo elétrico pela ação sobre cargas elétricas, que se
manifesta por forças elétricas.
2.3 Indicar que um campo elétrico tem origem em cargas elétricas.
2.4 Identificar a direção e o sentido do campo elétrico num dado ponto quando
a origem é uma carga pontual (positiva ou negativa) e comparar a intensidade
do campo em diferentes pontos e indicar a sua unidade SI.
2.5 Identificar informação fornecida por linhas de campo elétrico criado por
duas cargas pontuais quaisquer ou por duas placas planas e paralelas com cargas
simétricas (condensador plano), concluindo sobre a variação da intensidade do
campo nessa região e a direção e sentido do campo num certo ponto.
2.6 Relacionar a direção e o sentido do campo elétrico num ponto com a direção
e sentido da força elétrica que atua numa carga pontual colocada nesse ponto.
2.7 Identificar um campo magnético pela sua ação sobre ímanes, que se
manifesta através de forças magnéticas.
2.8 Indicar que um campo magnético pode ter origem em ímanes ou em
correntes elétricas e descrever a experiência de Oersted, identificando-a como a
primeira prova experimental da ligação entre eletricidade e magnetismo.
2.9 Caracterizar qualitativamente a grandeza campo magnético num ponto, a
partir da representação de linhas de campo quando a origem é um íman, uma
corrente elétrica num fio retilíneo, numa espira circular ou num solenoide, e
indicar a sua unidade SI.
2.10 Identificar campos uniformes (elétricos ou magnéticos) a partir das linhas
de campo.
2.11 Definir fluxo magnético que atravessa uma espira, identificando as
condições que o tornam máximo ou nulo, indicar a sua unidade SI e determinar
fluxos magnéticos para uma espira e várias espiras iguais e paralelas.
2.12 Identificar condições em que aparecem correntes induzidas (fenómeno de
indução eletromagnética) e interpretar e aplicar a Lei de Faraday.
2.13 Interpretar a produção de corrente elétrica alternada em centrais elétricas
com base na indução eletromagnética e justificar a vantagem de aumentar a
tensão elétrica para o transporte da energia elétrica.
2.14 Identificar a função de um transformador, relacionar as tensões do primário
e do secundário com o respetivo número de espiras e justificar o seu princípio
de funcionamento no fenómeno de indução eletromagnética.


