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1. Corrente elétrica e circuitos elétricos 
1.1. Circuitos elétricos simples 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 142-150] 

1. Completa o seguinte texto utilizando as palavras que se encontram na caixa. [Pág. 142] 

eletricidade    comunicações    conforto    equipamentos 
progresso    modernas    dia a dia    energia    tecnológico

  “É muito difícil imaginarmos o nosso   sem o uso da  .  
A eletricidade tem um papel fundamental nas sociedades  , proporcionando 
não só   e bem-estar como grande   científico e 
  nas mais diversas áreas, ao permitir a utilização de inúmeros 
  elétricos em casas, escolas, hospitais, nos transportes, nas  , 
etc., que funcionam graças à   elétrica.”

2. Em cada uma das frases que se seguem, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 144] 

 (A)  A corrente elétrica é um movimento orientado de partículas com carga elétrica/sem 
carga elétrica. 

 (B)  Os protões são partículas com carga elétrica positiva/negativa. 

 (C)  Os catiões têm carga elétrica positiva/negativa e os aniões têm carga elétrica positiva/
negativa. 

 (D)  Na grafite, a corrente elétrica é um movimento orientado de protões/eletrões livres. 

3. Completa o esquema com as palavras em falta. [Pág. 145] 

iões positivos num 
 

  negativos 
em   oposto

a

é um

de

Nas soluções condutoras

corrente  

movimento  

DPA9DP_20144417_P159_212_4P.indd   185 4/29/15   4:11 PM



Ficha de Trabalho  14

D
PA

9D
P ©

 Porto Editora

4. Completa cada uma das frases que se seguem, utilizando as palavras que se encontram na 
caixa. [Pág. 145] 

bons    vidro    materiais    metais    corrente    maus
atravessar     grafite    isoladores    condutores    madeira

 (A)  Os materiais podem ser   condutores elétricos ou   
condutores elétricos. 

 (B)  Os   elétricos são os   que permitem a passagem da 
  elétrica. Por exemplo, os   e a   são 
materiais   condutores elétricos. 

 (C)  Os maus   elétricos, também designados por  , são os 
  que não se deixam   por uma corrente elétrica.  
A  ,  , a cortiça e o plástico são exemplos de materiais 
  condutores elétricos.  

5. Seleciona a opção que completa corretamente cada uma das frases que se seguem. [Pág. 147] 

 5.1.  “Um circuito elétrico é constituído por…

    (A)  … recetores de energia elétrica ligados entre si por fios de ligação.” 

   (B) …  um gerador e recetores de energia elétrica ligados entre si por fios de ligação.” 

 5.2.  “O sentido convencional da corrente elétrica, num circuito elétrico, é o sentido do…

    (A)  … polo positivo do gerador para o polo negativo.” 

   (B)  … polo negativo do gerador para o polo positivo.” 

 5.3.  “Nas soluções condutoras, o sentido convencional da corrente é o sentido do movimento dos… 

    (A)  … iões positivos ou catiões.”    (B)  … iões negativos ou aniões.” 

6. Completa o esquema com as palavras em falta. [Págs. 147 e 148] 

fios de ligação
  de 

corrente elétrica interruptor(es)
  de 
energia elétrica

sentido 
convencional  
da corrente

do polo   
do gerador para o 
polo  

é um

através de um

constituído por

sendo o

no circuito exterior,

A corrente elétrica

movimento   de 
  elétricas

circuito elétrico  

DPA9DP_20144417_P159_212_4P.indd   186 4/29/15   4:11 PM


