
 

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 
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FICHA DE TRABALHO Nº4 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 1: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TÉCNICOS 

Domínio de Referência 3 

• Actuar enquanto utilizador informado e consumidor responsável de equipamentos e sistemas técnicos, reconhecendo a 
diversidade de instituições, competências e relações de poder que existem nesta área, nas sociedades contemporâneas. 
• Actuar com base em conhecimentos técnicos no relacionamento com fabricantes, vendedores e fornecedores, em questões sobre 
garantias, qualidade dos produtos e dos serviços prestados, etc. 
• Actuar recorrendo a fundamentos científicos, em particular a modelos matemáticos nas tomadas de decisão sobre equipamentos 
e sistemas técnicos com vista à defesa de direitos dos consumidores. 

2008/2009

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 
Saberes, Poderes e 

Instituições 
Utilizadores, Consumidores 

e Reclamações Domínio de Referência 3 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 2 módulos de 45 minutos. 

A Torradeira 

 As torradeiras são classificadas como electrodomésticos térmicos. A sua função é gerar calor 

próximo a uma fatia de pão para a aquecer e a tostar. Em muitas habitações, as torradeiras são o 

equipamento que apresenta mais problemas de funcionamento quando comparadas com qualquer outro 

electrodoméstico. Há duas razões para isso. Primeiro, o seu fabrico é de baixo custo para que seja um 

electrodoméstico descartável. Segundo, os problemas de funcionamento não costumam ser culpa da 

torradeira, mas das partículas de alimentos que interferem na sua operação. O excesso de migalhas de 

pão produzidas pelo movimento do corpo da torradeira cai, na base e acumula, obstruindo o movimento, 

causando curto-circuito nos elementos térmicos, obstruindo a alavanca de soltar e interferindo no 

funcionamento. É por isso que a maioria das torradeiras tem uma bandeja grande para aparar migalhas e 

uma abertura na parte inferior da base. Ao deslizar ou destravar essa base é possível libertar as partículas 

de alimentos presas na parte inferior da torradeira. 

 Para torradeiras usadas diariamente, esse procedimento deve ser feito uma vez  

por semana. Basta desligar a torradeira da tomada, segurá-la sobre um recipiente e destravar a porta. 

Depois que as partículas maiores de alimentos caírem, mexe-se a torradeira para soltar outras partículas 

que possam estar presas nas bordas.  

 

Como funcionam as torradeiras 

 A maioria das torradeiras funciona da mesma maneira. Coloca-se uma fatia de pão ou algum item 

alimentar semelhante pela abertura na parte superior da torradeira para que fique dentro da base. 

Baixa-se o corpo da torradeira em direcção à base, usando-se a alavanca na lateral. Ao chegar à parte 

  
                    



inferior, o corpo encaixa-se na posição certa e uma chave interna é activada para dar início ao processo 

de aquecimento. Um termóstato determina durante quanto tempo a corrente eléctrica será enviada do 

cabo eléctrico aos elementos calefactores. 

 A pessoa que estiver a operar a torradeira liga o termóstato usando um botão ou alavanca de 

controlo calibrado entre o muito ou o pouco torrado. Quando se atinge a temperatura desejada e o 

processo de aquecimento chega ao final, desliga-se a corrente. Depois desbloqueia-se a trava e é 

permitido que o corpo da torradeira volte à posição original. Neste momento, o operador do aparelho 

pode pegar o alimento tostado com facilidade e removê-lo da torradeira. 

 Este corte transversal de uma torradeira mostra os diversos elementos responsáveis pelo seu 

funcionamento. 

 

Fo
rm

ad
or

es
: 

Br
un

o 
Ba

st
os

 /
 D

an
ie

la
 O

liv
ei

ra
 

 

 

 

Como consertar uma torradeira (algumas das reparações mais simples) 

 Entre os consertos comuns em torradeiras estão a manutenção do conjunto de trava, manutenção 

da base, recalibração do termóstato. 

 

(1) Manutenção do conjunto de trava: o corpo e a trava são componentes vitais para o funcionamento das 

torradeiras. Se eles não funcionarem como esperado, o pão ou outros produtos alimentares não ficam na 

posição certa para serem aquecidos. Para limpar e lubrificar a trava, veremos alguns procedimentos. 

  
                    



• Para ter acesso à trava, deve-se remover o painel posterior soltando alavancas, botões e 

presilhas. Para alguns modelos é necessário desmontar todo o corpo do equipamento por meio da 

remoção de alavancas, botões, presilhas, etc. O acesso às presilhas costuma ser feito pela parte 

inferior da torradeira, embora alguns modelos os ocultem sob placas e etiquetas auto-adesivas na 

parte lateral. 

• Depois de removida a tampa, verificar o conjunto da trava para determinar se não há problemas 

óbvios como partículas de alimentos ou alguma peça solta prejudicando o movimento. Limpar a 

área da trava com uma lata de ar comprimido para remover as migalhas. 

• Movimentar a alavanca para cima e para baixo para ver se está a funcionar bem. Se o corpo do 

aparelho se movimenta com dificuldade, deve-se lubrificar com cuidado a haste em que corre a 

alavanca da trava. É aconselhado o uso de um lubrificante à base de petróleo, tendo-se cuidado 

para não atingir peças eléctricas adjacentes. 

• Depois é preciso verificar o funcionamento da trava, ver se está perfeito. Talvez seja preciso 

dobrar a trava com cuidado para que ela se encaixe adequadamente. 

 

(2) Manutenção da base: grande parte do mecanismo interior é montado numa estrutura chamada base. 

Para consertar ou substituir muitas peças internas, entre as quais os elementos calefactores, é preciso 

remover a base do corpo da torradeira. Desmontar a torradeira removendo alavancas, botões e presilhas. 

Depois, com cuidado, puxar o corpo para separá-lo da base. Algumas torradeiras exigem a desconexão 

interna do cabo eléctrico antes da remoção total da base. Dependendo do problema, talvez seja 

necessário substituir toda a base ou apenas um ou dois componentes. 

 

(3) Recalibrar um termóstato: o termóstato numa torradeira desempenha uma função vital ao informar os 

componentes de aquecimento durante quanto tempo queremos que os elementos calefactores tostem o 

pão. Se a torradeira parece ignorar o valor definido pelo utilizador, talvez o termóstato esteja 

desajustado. Para recalibrar a torradeira devem ser seguidas as dicas seguintes: 

• Limpe a torradeira para que não haja partículas de alimentos a prender o mecanismo ou a causar 

algum curto-circuito na parte electrónica. 
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• Para recalibrar o termóstato verificar se a torradeira está fria. Virar de cabeça para baixo e abrir 

a tampa das migalhas. 

• Na maioria das torradeiras, uma braçadeira do botão de controlo fica visível. Nessa braçadeira há 

um botão, parafuso ou porca de calibração que, ao ser girado, leva à recalibração do termóstato. 

Deve-se mover a braçadeira em direcção à chave solenóide que costuma reduzir o ciclo de 

aquecimento, ao passo que o movimento contrário aumenta o ciclo. É possível reduzir o ciclo de 

tostagem estiver muito alto ou aumentá-lo se estiver muito baixo. 

• Fechar a torradeira, ligá-la na tomada e torrar uma fatia de pão para ver se o ajuste está 

correcto. Se o ajuste do termóstato não resolver o problema, é a altura de considerar a 

possibilidade de substituir o termóstato ou mesmo a torradeira. 

 

  
                    



 

 Estes são algumas das reparações que são possíveis de realizar em casa sem a ajuda de um técnico 

especializado. No entanto, caso um electrodoméstico seja manipulado por uma pessoa que não seja um 

operário autorizado, o equipamento perde 

a garantia que é oferecida pela 

firma/marca. Assim, é preciso considerar 

todas as variáveis antes de tentar reparar 

um equipamento. 

EXCLUSÃO DA GARANTIA 
 

A garantia não abrange os casos de: 
1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em 
consequência de acidentes, manuseio ou uso incorrecto ou 
em desacordo com as recomendações do seu manual. 
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha 
de observação às instruções de segurança. 
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou 
consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas. 
4. Produtos que foram danificados por uso não doméstico, 
industrial ou comercial. 

  Geralmente no livro de instruções, 

no final, vêm as seguintes informações (ou 

umas semelhantes às aqui apresentadas): 

 

 

Questões 

Atenção: Terá de assumir dois papéis para o desenvolvimento desta ficha de trabalho. Assim, considere 

que é o técnico da loja
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 que responde à reclamação e o cliente que apresenta a avaria. 

 

Nesta questão assuma o papel de cliente… 

(1) Elabore uma pequena carta de reclamação (100/150 palavras) onde como cliente apresenta a avaria 

da torradeira que pretende ver reparada ou trocada. Explicite a avaria e como procedeu para a reparar 

antes de ir à loja. Para tal, escolha das reparações simples apresentadas nesta ficha aquela que achar 

mais interessante. Pode usar a figura para explicar quais as peças que precisam de reparação ou as que 

não funcionam convenientemente. 

 

Nesta questão assuma o papel de técnico… 

(2) Como técnico da loja, elabore uma carta (100/150 palavras) a enviar ao cliente onde informa da 

possibilidade ou não de proceder à reparação. Não se esqueça de que os equipamentos têm 2 anos de 

garantia após a sua aquisição. Tenha ainda em conta as normas de exclusão de garantia que são 

apresentadas nesta ficha de trabalho. Pode também recorrer à figura da torradeira para mencionar os 

termos técnicos que considere necessários para que a carta seja explícita relativamente à situação 

apresentada pelo cliente.  

 

 

BOM TRABALHO! 

  
                    


