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2. Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 
2.1. Efeitos da corrente elétrica 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 175-183] 

1. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Págs. 175-177] 

2. Completa as seguintes frases. [Págs. 175 e 176] 

 (A)  O efeito   da corrente elétrica pode ser evidenciado numa eletrólise. 

 (B)  Os eletroímanes são exemplos de aplicação do efeito   da corrente 
elétrica. 

 (C)  O efeito   tem a ver com o aquecimento de um condutor devido à 
  da corrente elétrica. 

3. Completa o texto seguinte, utilizando as palavras da caixa. [Pág. 177] 

aquecimento   funcionar    transformar    calor    mecânica 
elétrica    movimento    máquinas    dissipação

  “Um motor elétrico é utilizado para   energia   em energia 
  de forma a produzir   de determinadas peças em 
 , veículos, etc. Mas, enquanto está a  , o motor aquece e esse 
  indesejável leva a uma   de energia para a vizinhança como 
 .”
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4. Completa o seguinte esquema com as palavras em falta. [Pág. 177] 

5. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. [Pág. 178] 

  (A)  Os filamentos de tungsténio nas lâmpadas de incandescência aquecem muito, ficando 
incandescentes por efeito Joule. 

  (B)  O rendimento das lâmpadas de incandescência é muito baixo. 

  (C)  Nas lâmpadas de incandescência tradicionais, a maior parte da energia elétrica que 
recebem é transformada em energia luminosa. 

  (D)  As lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas de halogéneo e LED, dissipam menos 
energia do que as lâmpadas de incandescência tradicionais. 

6. Observa a figura e completa as frases que se seguem. [Pág. 179] 

A        B   

 (A)  Em A, o   está em bom estado e em B o fusível está  .

 (B)  Um fusível é um dispositivo de   de aparelhos e   
elétricas constituído por um   condutor   que 
  facilmente, por efeito Joule, quando a   elétrica atinge 
um determinado valor.

7. Seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 180] 

  “Num curto-circuito, como a resistência elétrica do circuito aumenta/diminui, a corrente 
elétrica no circuito passa a ser mais elevada/mais fraca, havendo um aquecimento/
arrefecimento muito pequeno/grande dos condutores por efeito de Joule, podendo provocar 
arrefecimento/incêndio. 
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