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APRESENTAÇÃO

 REVISÃO ENEM



1. Nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como isolantes topológicos
se tornaram objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. De
forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes
elétricos no seu interior, mas condutores na sua superfície. Desta forma, se
um isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial teremos
uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume,
como mostra o circuito equivalente da figura abaixo.
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Nessa situação, a razão F=  ೞ

ೡ
entre a corrente   que atravessa a porção 

condutora na superfície e a corrente   que atravessa a porção isolante no 
interior do material vale 

a) 0,002    
b) 0,02    
c)  0,2   
d) 2,0
e) 20,0
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2- (Enem PPL) Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos
portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria
desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone
celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de A
quantidade de carga fornecida por essa bateria, em coulomb, é de

a) 90  
b) 1500    
c)  5400   
d) 90000
e)5.400.000
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3- (ENEM) Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o
consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 300kWh. Se essa
residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único
chuveiro de 5000W, pode-se concluir que o banho diário de cada morador
passou a ter uma duração média, em minutos, de

a)2,5.
b)5,0.
c)7,5.
d)10,0.
e)12,0.
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04. (ENEM) A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de
energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico.
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Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis: 
I. Potência do equipamento. 
II. Horas de funcionamento.
III. Número de equipamentos. 
O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III.
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05. (ENEM-2001) Como medida de economia, em uma residência com 4
moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para
300kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela
há um único chuveiro de 5000W, pode-se concluir que o banho diário de cada
morador passou a ter uma duração média, em minutos, de
a) 2,5.
b) 5,0.
c) 7,5.
d) 10,0.
e) 12,0.
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5.Uma corrente elétrica com intensidade de 8,0 A percorre um condutor
metálico. A carga elementar é |e| = 1,6.10-19 C. Determine o tipo e o número
de partículas carregadas que atravessam uma secção transversal desse
condutor, por segundo, e marque a opção correta:

a) Elétrons; 4,0.1019 partículas
b) Elétrons; 5,0.1019 partículas
c) Prótons; 4,0.1019 partículas
d) Prótons; 5,0.1019 partículas
e) Prótons num sentido e elétrons no outro; 5,0.1019 partículas
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06.(ENEM) Os números e cifras envolvidos, quando lidamos
com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país, são sempre muito
grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia
elétrica é da ordem de 200 mil MWh. Para avaliar esse consumo, imagine uma
situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender
somente de termoelétricas, onde cada kg de carvão, ao ser queimado, permite obter
uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Considerando que um caminhão
transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão
necessária para abastecer as termoelétricas, a cada dia, seria da ordem de
a) 20
b) 200
c) 1.000
d) 2.000
e) 10.000
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