


(ENEM)A utilização de placas de aquecimento solar como alternativa ao uso de energia 
elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais. Um 
sistema de aquecimento solar com capacidade de geração de energia de 1,0 MJ/dia por 
metro quadrado de placa foi instalado para aquecer a água de um chuveiro elétrico de 
potência de 2 kW, utilizado durante meia hora por dia.

A área mínima da placa solar deve ser de

a)1,0 m2.
b)1,8 m2.
c)2,0 m2 .
d)3,6 m2.
e)6,0 m2.
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(ENEM)Uma família adquiriu um televisor e, no manual do usuário, constavam
as especificações técnicas, como apresentado no quadro. Esse televisor
permaneceu 30 dias em repouso (stand-by). Considere que a eficiência entre a
geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%.
Que quantidade de energia, em joules, foi 
produzida na usina para manter o televisor 
em stand-by?
a)2,59 MJ
b)6,05 MJ
c)8,64 MJ
d)117MJ
e)377 MJ

4



5



6

Através de uma seção reta de um condutor,
passam 3,6.102 Coulombs num intervalo de 20
minutos.
Qual a corrente, em Ampères?



1 (C5H17)- No Brasil, carros novos devem sair de fábrica com airbag e cinto de segurança
desde 2014. Um airbag funciona baseado na Segunda Lei de Newton, conhecida como
Princípio Fundamental da Dinâmica, alterando a desaceleração do corpo e,
consequentemente, mudando a força média do impacto.
Em uma colisão frontal de um automóvel com airbag, o(a)
A) uso do cinto de segurança não altera a força resultante média no motorista.
B) massa do ocupante do veículo não interfere na intensidade da força do impacto.
C) cinto de segurança diminui o tempo de interação, diminuindo a força resultante média
do impacto.
D) velocidade do veículo no início do impacto é inversamente proporcional à força
resultante deste.
E) tempo de interação aumenta por causa deste equipamento, diminuindo a força
resultante média do impacto.
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