


9.(ENEM) Baterias de lítio, utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis, são
constituídas de células individuais com ddp de 3,6 V. É comum os fabricantes
de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias
de 10,8 V ou 14,4 V. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos
fornecendo a informação do número de células da bateria e sua capacidade de
carga em mAh, por exemplo, 4 400 mAh. Dentre as baterias de 10,8 V e 14,4 V,
constituídas por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga?
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a)A bateria de 10,8 V, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos
com 3 células em série.

b)A bateria de 14,4 V, porque possui combinações em paralelo de 3 conjuntos
com 4 células em série.

c)A bateria de 14,4 V, porque possui combinações em série de 3 conjuntos
com 4 células em paralelo.

d)A bateria de 10,8 V, porque possui combinações em série de 4 conjuntos
com 3 células em paralelo.

e)A bateria de 10,8 V, porque possui combinações em série de 3 conjuntos
com 4 células em série.
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10.(ENEM) Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado
utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores, de acordo
com a intensidade de corrente elétrica demandada. Esse procedimento é
recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. No quadro é
especificada a associação para três circuitos distintos de uma residência,
relacionando tensão no circuito, bitolas de fios condutores e a intensidade
de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor.
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Com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual(is) do(s) 
circuito(s) o(s) equipamento(s) é(estão) ligado(s) adequadamente?

a)Apenas no Circuito 1.

b)Apenas no Circuito 2.

c)Apenas no Circuito 3.

d)Apenas nos Circuitos 1 e 2.

e)Apenas nos Circuitos 2 e 3.
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11.(ENEM) Ao entrar em uma loja de materiais de construção, 

um eletricista vê o seguinte anúncio:

ECONOMIZE: Lâmpadas fluorescentes de 15 W têm a mesma luminosidade
(iluminação) que lâmpadas incandescentes de 60 W de potência.

De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o
eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui
que, em 1 hora, a economia de energia elétrica, em kWh, será de

a) 0,015.

b) 0,025.

c) 0,030.

d) 0,040.

e) 0,045.
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12.(ENEM)Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para 
acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de 
um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a 
aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. 
A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é

a)entrar no carro.
b)entrar na barraca.
c) entrar no quiosque.
d)abrir um guarda-chuva.
e)ficar embaixo da árvore.
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13.(ENEM)Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem 
produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 
metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 ampères e uma 
voltagem de 600 volts.
O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos.
O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em 
perigo é o(a)

a)exaustor.
b)computador.
c)aspirador de pó.
d)churrasqueira elétrica.
e)secadora de roupas.
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