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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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14.(ENEM)Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma
vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela.
Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas,
formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente
que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência
total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é
uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam
pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.
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15.Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que 
fecha o circuito no ponto A?

a)1,3 kΩ
b)4,0 kΩ
c)6,0 kΩ
d)6,7 kΩ
e)12,0 kΩ

9



10



14.(ENEM) Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como 
na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-
se nele uma corrente muito elevada.
O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, 
pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e 
disjuntores que interrompem essa corrente, 
quando a mesma atinge um valor acima do 
especificado nesses dispositivos de proteção.
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Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 V, em uma 
residência, possua três posições de regulagem da temperatura da água. Na posição 
verão utiliza 2 100 W, na posição primavera, 2 400 W, e na posição inverno, 3 200 W.
GREF. Física 3: Eletromagnetismo. São Paulo: EDUSP, 1993 (adaptado)
Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem 
de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo 
adequado do disjuntor a ser utilizado?

a)40 A
b)30 A
c)25 A
d)23 A
e)20 A
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15.(ENEM)Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento
rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou
duas lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e
verificaram que as lâmpadas eram de 60 W - 110 V e o gerador produzia uma tensão
de 220 V.
Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com suas especificações e o
circuito tenha menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois
bocais ligados em
a)série e usar fios de maior espessura.
b)série e usar fios de máximo comprimento.
c)paralelo e usar fios de menor espessura.
d)paralelo e usar fios de maior espessura.
e)paralelo e usar fios de máximo comprimento.
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16.(ENEM) A grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Trata-se de um sólido 
preto, macio e escorregadio, que apresenta brilho característico e boa 
condutibilidade elétrica. Considerando essas propriedades, a grafita tem potencial de 
aplicabilidade em:

a) Lubrificantes, condutores de eletricidade e cátodos de baterias alcalinas.
b) Ferramentas para riscar ou cortar materiais, lubrificantes e condutores de 
eletricidade.
c) Ferramentas para amolar ou polir materiais, brocas odontológicas e condutores de 
eletricidade.
d) Lubrificantes, brocas odontológicas, condutores de eletricidade, captadores de 
radicais livres e cátodos de baterias alcalinas.
e) Ferramentas para riscar ou cortar materiais, nanoestruturas capazes de transportar 
drogas com efeito radioterápico e cátodos de baterias alcalinas.

16



17.(ENEM)m eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada.
Ele dispõe de uma pilha, de uma lâmpada (L), de alguns fios e de dois
aparelhos: um voltímetro (V), para medir a diferença de potencial entre dois
pontos, e um amperímetro (A), para medir a corrente elétrica.
O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir essa resistência é

a) b) c) d) e)
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18. (ENEM)No manual de uma máquina de lavar, o usuário vê o símbolo:

Este símbolo orienta o consumidor sobre a necessidade de a máquina ser 
ligada a
a)um fio terra para evitar sobrecarga elétrica.
b)um fio neutro para evitar sobrecarga elétrica.
c)um fio terra para aproveitar as cargas elétricas do solo.
d)uma rede de coleta de água da chuva.
e)uma rede de coleta de esgoto doméstico.
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