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1.2. Energia e Fenómenos Elétricos

Grandezas elétricas: 
corrente elétrica, 

diferença de potencial 
elétrico e resistência 

elétrica

Corrente contínua e 
corrente alternada

Resistência de condutores 
filiformes; resistividade e 

variação da resistividade com 
a temperatura

Efeito Joule

Geradores de 
corrente contínua: 

força eletromotriz e 
resistência interna; 
curva característica

Associações em série 
e em paralelo: 

diferença de potencial 
elétrico e corrente 

elétrica

Conservação da 
energia em circuitos 
elétricos; potência 

elétrica

AL 2.1. Características 
de uma pilha

A carga (Q) é uma propriedade elétrica das partículas atómicas que compõem a matéria. O valor da carga elétrica é medido no S I em coulomb (C).

Movimento ordenado de 
cargas correspondendo à 
quantidade de carga que 

atravessa a secção 
transversal de um condutor 

por unidade de tempo.

Corresponde ao trabalho 
realizado para deslocar uma 

carga unitária entre dois 
pontos, ou seja, a energia 

transferida no 
deslocamento de carga.

Corresponde à oposição 
que um material oferece à 

passagem de corrente 
elétrica. A resistência 

elétrica tem como unidade 
no SI o ohm (Ω).

LEI DE OHM Estabelece que, 
para uma dada temperatura, a 

tensão elétrica entre os 
terminais de uma resistência é 

diretamente proporcional à 
corrente elétrica que o 

atravessa.

POTÊNCIA ELÉTRICA Mede a 
energia elétrica transferida por 

unidade de tempo e 
corresponde ao produto da 

tensão elétrica nos terminais de 
um elemento pela corrente 

elétrica que o atravessa.

A diferença de potencial 
elétrico aplicada por um 

gerador num circuito fechado 
corresponde à diferença entre 

a sua força eletromotriz e a 
tensão elétrica decorrente da 

sua resistência interna.

A energia elétrica fornecida ao circuito pelo gerador (e que poderá ser

utilizada pelos recetores) é igual à energia elétrica total gerada subtraída

da energia dissipada na resistência interna.



Energia e fenómenos elétricos

Descrever circuitos elétricos a partir de grandezas elétricas; compreender a função de um gerador e as suas características e aplicar a conservação da energia num circuito elétrico

tendo em conta o efeito Joule.

2.1 Interpretar o significado das grandezas corrente elétrica, diferença de potencial elétrico (tensão elétrica) e resistência elétrica.

2.2 Distinguir corrente contínua de corrente alternada.

2.3 Interpretar a dependência da resistência elétrica de um condutor filiforme com a resistividade, característica do material que o constitui, e com as suas características geométricas (comprimento

e área da secção reta).

2.4 Comparar a resistividade de materiais bons condutores, maus condutores e semicondutores e indicar como varia com a temperatura, justificando, com base nessa dependência, exemplos de

aplicação (resistências padrão para calibração, termístor em termómetros, etc.).

2.5 Associar o efeito Joule à energia dissipada nos componentes elétricos, devido à sua resistência, e que é transferida para as vizinhanças através de calor, identificando o LED (díodo emissor de luz)

como um componente de elevada eficiência (pequeno efeito Joule).

2.6 Caracterizar um gerador de tensão contínua pela sua força eletromotriz e resistência interna, interpretando o seu significado, e determinar esses valores a partir da curva característica.

2.7 Identificar associações de componentes elétricos em série e paralelo e caracterizá-las quanto às correntes elétricas que os percorrem e à diferença de potencial elétrico nos seus terminais.

2.8 Interpretar a conservação da energia num circuito com gerador de tensão e condutores puramente resistivos, através da transferência de energia do gerador para os condutores, determinando

diferenças de potencial elétrico, corrente elétrica, energias dissipadas e potência elétrica do gerador e do condutor.

Curvas características da tensão elétrica em 

função da corrente elétrica para uma resistência 

linear (A) e para uma resistência não linear (B).

RESISTIVIDADE Depende da natureza e da temperatura do material
e traduz a dificuldade com que os eletrões se deslocam através
desse material. A temperatura a que se encontra um condutor tem
implicação no valor da resistividade que este apresenta. De um
modo geral, a resistividade e, portanto, a resistência elétrica dos
metais aumentam com o aumento da temperatura.

Num gerador real, para valores de correntes 
elétricas muito baixas, a tensão elétrica depende 

da corrente fornecida de um modo linear e o 
gráfico corresponde a uma reta que se traduz 

pela expressão: U    Ri I
Na curva característica, o módulo do declive da 
curva e a ordenada na origem correspondem, 
respetivamente, à resistência interna e à força 
eletromotriz do gerador.
A força eletromotriz e a resistência interna são 
duas características de um gerador.

Numa associação em série a corrente elétrica é a mesma em qualquer ponto e a tensão elétrica nos 
terminais da associação é igual à soma das diferenças de potencial elétrico nos terminais de cada 
elemento.

Numa associação em paralelo a corrente elétrica no 
circuito principal é igual à soma das correntes elétricas 
das várias derivações existentes e a tensão elétrica nos 
terminais da associação é igual à diferença de potencial 
elétrico nos terminais de cada derivação existente.


