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2. Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica 
2.2. Potência elétrica 

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 186-191] 

1. Seleciona a opção que completa corretamente a frase. [Pág. 186] 

 “A potência elétrica de um recetor é…

  (A)  … a energia transferida pelo recetor durante o tempo de funcionamento.” 

  (B)  … a energia transferida pelo recetor por unidade de tempo.” 

  (C)  … a carga elétrica transferida pelo recetor, num determinado intervalo de tempo.” 

2. Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. [Págs. 186-188] 

  (A)  A potência elétrica é característica de um recetor elétrico, quando sujeito a uma tensão 
de referência. 

  (B)  A unidade SI de potência é o Joule. 

  (C)  A potência elétrica de um aparelho pode ser medida diretamente com um wattímetro. 

  (D)  A potência média dos aparelhos elétricos pode ser muito diferente. 

3. Completa o esquema com os valores em falta. [Pág. 189] 
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tem-se que

1 kW =   W

1 h =   s

1 kW h = 1 kW *  

1 kW h =   W *   s

1 kW h =   J 
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4. Um aparelho elétrico, com a potência de 2000 W, esteve ligado durante 2 horas. 

 4.1.  Determina a energia consumida pelo aparelho elétrico, em quilowatts-hora. [Pág. 189] 

 4.2.  Qual é o custo da energia elétrica consumida pelo aparelho elétrico durante as 2 horas de 
funcionamento, se 1 kW h custar 0,1405 Æ? [Pág. 189] 

 4.3.  Seleciona a opção que completa corretamente a frase. [Pág. 190] 

   “Para calcularmos a energia que um aparelho elétrico consome, precisamos de saber a…  

    (A)  … potência elétrica do aparelho e o tempo de funcionamento.” 

   (B)  … resistência elétrica do aparelho e o tempo de funcionamento.” 

   (C)  … potência elétrica do aparelho e a sua resistência elétrica.” 

5. Completa as seguintes frases. [Pág. 191] 

 (A)  Os valores nominais de um recetor são a   e a   elétrica 
que correspondem às condições normais de   do aparelho.

 (B)  Quando se liga um aparelho elétrico a uma tomada, o aparelho só   em 
condições   se a   da tomada for   à 
tensão   do aparelho. 

6. Completa o esquema seguinte com as palavras em falta. [Pág. 191] 

este desenvolverá uma

e

Se a   da tomada for menor que a 
tensão   do aparelho

potência   à potência  

funcionará   do normal, podendo 
mesmo não  
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