
 

 

 
 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS ENEM - 
ELETRODINÂMICA 

 

 
Potência e Energia Elétrica / Dissipada em Resistor 

01 - (ENEM/2016)    

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) 117 MJ 

e) 377 MJ 

02 - (ENEM/2016)     

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. 

ESTE MATERIAL TEM CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO 
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e) 6,0 m2. 

Resistores  / Ôhmicos, Efeito Joule e Leis de Ohms 

03 - (ENEM/2016)     

O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências 

de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do 

material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1 000 , quando a pele está molhada, até 100 000 , 

quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, levando sua casa com água, molhou os pés e, acidentalmente, pisou 

em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 V. 

Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? 

a) 1,2 mA 

b) 120 mA 

c) 8,3 A 

d) 833 A 

e) 120 kA 

Geradores Elétricos  / Circuitos e Associação de Geradores 

04 - (ENEM/2016)    

Em um laboratório, são apresentados aos alunos uma lâmpada, com especificações técnicas de 6 V e 12 W, e um 

conjunto de 4 pilhas de 1,5 V cada. 

 

Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? 

 

a)

  

b)

  

c)

  



d)

  

e)

  

 

Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

05 - (ENEM/2017)    

O Brasil vive uma crise hídrica que também tem trazido consequências na área de energia. Um estudante do 

ensino médio resolveu dar sua contribuição de economia, usando para isso conceitos que ele aprendeu nas aulas 

de física. Ele convence sua mãe a tomar banho com a chave do chuveiro na posição verão e diminuir o tempo de 

banho para 5 minutos, em vez de 15 minutos. Sua alegação baseou-se no seguinte argumento: se a chave do 

chuveiro estiver na posição inverno (potência de 6 000 W), o gasto será muito maior do que com a chave na 

posição verão (potência de 3 600 W). 

 

A economia por banho, em kWh, apresentada pelo estudante para sua mãe foi de 

 

a) 0,3. 

b) 0,5. 

c) 1,2. 

d) 1,5. 

e) 1,8. 

 

Resistores  / Associação de Resistores, Amperímetro e Voltímetro 

06 - (ENEM/2017)    

Durante a reforma da sua residência, um casal decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto 

acionando um interruptor ao lado da porta e apagá-la com outro interruptor próximo à cama. Um eletrotécnico 

explicou que esse sistema usado para controlar uma lâmpada a partir de dois pontos é conhecido como circuito de 

interruptores paralelos. 

 



 

 

Como deve ser feita a montagem do circuito da lâmpada no quarto desse casal? 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)

  

 

07 - (ENEM/2017)    

O dióxido de nitrogênio é um gás tóxico produzido por motores de combustão interna e, para a sua detecção, 

foram construídos alguns sensores elétricos. Os desempenhos dos sensores foram investigados por meio de 

medições de resistência elétrica do ar na presença e ausência dos poluentes NO2 e CO, cujos resultados estão 

organizados no quadro. Selecionou-se apenas um dos sensores, por ter apresentado o melhor desempenho na 

detecção do dióxido de nitrogênio. 

 



 

 

Qual sensor foi selecionado? 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

Corrente e Tensão Elétrica  / Carga, Condutores, Isolantes, Corrente e Gráficos 

08 - (ENEM/2017)    

O manual de utilização de um computador portátil informa que a fonte de alimentação utilizada para carregar a 

bateria do aparelho apresenta as características: 

 

 

 

Qual é a quantidade de energia fornecida por unidade de carga, em J/C, disponibilizada à bateria? 

 

a) 6 

b) 19 

c) 60 

d) 100 

e) 240 

 



Voltímetro  / Ôhmicos, Efeito Joule e Leis de Ohms 

09 - (ENEM/2017)    

Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido 

desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia (gás tóxico e incolor) em granjas avícolas. A polianilina é 

um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a 

altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua 

resposta elétrica é mostrada no gráfico. 

 

 

 

O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, em ohm, é igual a 

 

a) 0,5 100. 

b) 2,0 100. 

c) 2,5 105. 

d) 5,0 105. 

e) 2,0 106. 

 

Resistores  / Associação de Resistores, Amperímetro e Voltímetro 

10 - (ENEM/2017)    

Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse 

componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a 

corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por 

uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. 

 



 

 

Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? 

 

a) 20 V 

b) 40 V 

c) 60 V 

d) 120 V 

e) 185 V 

 

Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

11 - (ENEM/2017)    

No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 V é apresentado um gráfico com a variação 

da temperatura da água em função da vazão para três condições (morno, quente e superquente). Na condição 

superquente, a potência dissipada é de 6 500 W. Considere o calor específico da água igual a 4 200 J/(kg ºC) e 

densidade da água igual a 1 kg/L. 

 

 

 

Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição 

superquente? 

 



a) 
3

1
 

b) 
5

1
 

c) 
5

3
 

d) 
8

3
 

e) 
8

5
 

 

Geradores Elétricos  / Circuitos e Associação de Geradores 

12 - (ENEM/2017)    

Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma 

cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10 000 V. Para que não 

seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 A. Já a 

resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1 000 . 

 

Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir 

uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é 

 

a) praticamente nula. 

b) aproximadamente igual. 

c) milhares de vezes maior. 

d) da ordem de 10 vezes maior. 

e) da ordem de 10 vezes menor. 

 

Potência e Energia Elétrica  / Geradores e Rendimento 

13 - (ENEM/2017)    

A capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é 

especificada em ampère-hora (Ah). Uma bateria de 12 V e 100 Ah fornece 12 J para cada coulomb de carga que flui 

através dela. 

 

Se um gerador, de resistência interna desprezível, que fornece uma potência elétrica média igual a 600 W, fosse 

conectado aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ele levaria para recarregá-la completamente? 

 



a) 0,5 h 

b) 2 h 

c) 12 h 

d) 50 h 

e) 100 h 

 

Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

14 - (ENEM/2017)    

As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam os 20% restantes 

em forma de calor. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o 

restante em forma de calor. Assim, quando dias dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a 

econômica apresenta uma potência igual a um quarto da potência da incandescente. 

 

Quando uma lâmpada incandescente de 60 W é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se 

de transferir para o ambiente, a cada segundo, uma quantidade de calor, em joule, igual a 

 

a) 3. 

b) 12. 

c) 15. 

d) 45. 

e) 48. 

 

Geradores Elétricos  / Circuitos e Associação de Geradores 

15 - (ENEM/2017)    

Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 V, ligadas em série. Um voltímetro, utilizado 

para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 V e um amperímetro indica que a 

corrente no circuito é de 94,2 mA. 

 

O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de 

 

a) 0,021  . 

b) 0,22  . 

c) 0,26  . 



d) 2,3  . 

e) 29  . 

 

Corrente e Tensão Elétrica  / Carga, Condutores, Isolantes, Corrente e Gráficos 

16 - (ENEM/2017)    

A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 A para 

funcionar corretamente. 

 

 

 

Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo, em minuto, que esse notebook pode ser usado 

antes que ela “descarregue” completamente é 

 

a) 24,4. 

b) 36,7. 

c) 132. 

d) 333. 

e) 528. 

 

Voltímetro  / Ôhmicos, Efeito Joule e Leis de Ohms 

17 - (ENEM/2009)    

A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou 

trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse 

caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se 

transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis (como resíduos de calor). 

 

 



Eficiência geral da conversão de energia química em energia luminosa = E1  E2  E3 = 0,35  0,90  0,05 = 0,016 

 

HINRICHS, R. A. Energia e Meio Ambiente.  

São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

 2003 (adaptado). 

 

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das 

propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo? 

 

a) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força. 

b) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita luminosidade. 

c) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. 

d) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de  transmissão a fim de economizar o material condutor. 

e) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes 

nas moradias. 

 

Corrente e Tensão Elétrica  / Carga, Condutores, Isolantes, Corrente e Gráficos 

18 - (ENEM/2009)    

O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela, com dados técnicos para 

diversos modelos: 

 

609602,9510,22.18800)6,45/(22.0

609602,9510,22.18800)6,45/(22.0

608002,958,71.79000)5,42/(18.0

608002,958,71.79000)5,42/(18.0

605502,955,81.19300)3,52/(12.0

(Hz)

Frequência

/h)3(m

de ar

Vazão

COP(W/W)

energética

Eficiência

(A)

ciclo frio

elétrica -

Corrente

(W)

Potência

kW(BTU/h)

ãorefrigeraç de

Capacidade

 

Disponível em: http://www.institucional.brastemp.com.br. 

Acesso em: 13 jul. 2009 (adaptado). 

 

Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média 

de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-

condicionado. 



Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e/ou quais aparelhos 

de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do auditório agradável e 

constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, são 

 

a) vazão de ar e potência. 

b) vazão de ar e corrente elétrica - ciclo frio. 

c) eficiência energética e potência. 

d) capacidade de refrigeração e frequência. 

e) capacidade de refrigeração e corrente elétrica – ciclo frio. 

 

Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

19 - (ENEM/2009)    

A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos 

elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da 

fiação necessária, dos eletrodutos*, entre outras. 

Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado. Valores típicos de potências para alguns 

aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte: 

 

50                Rádio

200          Geladeira

200          Televisor 

500      elétrico Ferro

3.000  elétrico Chuveiro 

120 som de Aparelho

  (W)  Potência    Aparelhos  

 

*Eletrodutos são condutos por onde passa a fiação de uma instalação elétrica, com a finalidade de protegê-la. 

 

A escolha das lâmpadas é essencial para obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de 

acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos 

(em m2) e as potências das lâmpadas (em W), e foi utilizado como referência para o primeiro pavimento de uma 

residência. 

 

 



 

 

Obs.: Para efeitos dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas. 

 

Considerando a planta baixa fornecida, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total, em watts, será 

de 

 

a) 4.070. 

b) 4.270. 

c) 4.320. 

d) 4.390. 

e) 4.470. 

 

20 - (ENEM/2009)    

É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de 

água de 20 ºC a 55 ºC. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 

litro de gasolina por hora e fornece 110 V a um resistor de 11, imerso na água, durante um certo intervalo de 

tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. 

Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 J g–1 ºC–1, aproximadamente qual a quantidade de 

gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da 

combustão? 

 

a) A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos. 

b) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes maior que a consumida na combustão. 

c) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes menor que a consumida na combustão. 

d) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes maior que a consumida na combustão. 

e) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes menor que a consumida na combustão. 

 



Resistores  / Associação de Resistores, Amperímetro e Voltímetro 

21 - (ENEM/2009)    

Considere a seguinte situação hipotética: ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o 

iluminador deveria colocar três atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais, sob luzes de menor brilho. O 

iluminador determinou, então, aos técnicos, que instalassem no palco oito lâmpadas incandescentes com a mesma 

especificação (L1 a L8), interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. 

 

 

 

Nessa situação, quais são as três lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de 

corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os três atores? 

 

a) L1, L2 e L3. 

b) L2, L3 e L4. 

c) L2, L5 e L7. 

d) L4, L5 e L6. 

e) L4, L7 e L8. 

 

Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

22 - (ENEM/2009)    

Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações, dente elas, destacam–se aquelas que proporcionam 

conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é o 

transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência 

dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia 

de energia e segurança. 

Considere que um elevador de 800 kg, quando lotado com oito pessoas ou 600 kg, precisa ser projetado. Para 

tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor será ligado à rede elétrica que fornece 220 volts de 

tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 metros, a uma velocidade constante de 4 metros por 

segundo. Para fazer uma estimativa simples da potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor 

do elevador para ele operar com lotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração máxima, 

considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 m/s2 e que o atrito pode ser 

desprezado. Nesse caso, para um elevador lotado, a potência média da saída do motor do elevador e a corrente 

elétrica máxima que passa no motor serão respectivamente de 

 



a) 24 kW e 109 A. 

b) 32 kW e 145 A. 

c) 56 kW e 255 A. 

d) 180 kW e 818 A. 

e) 240 kW e 1090 A. 

 

23 - (ENEM/2009)    

Uma estudante que ingressou na universidade e, pela primeira vez, está morando longe da família, recebe a sua 

primeira conta de luz: 

 

 

 

Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000 W de potência e considerando que ela e suas 

3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua 

conta mensal será de 

 

a) R$ 10,00 

b) R$ 12,50 

c) R$ 13,00 

d) R$ 13,50 

e) R$ 14,00 

 

Resistores  / Ôhmicos, Efeito Joule e Leis de Ohms 

24 - (ENEM/2010)    

A resistência elétrica de um fio é determinada pela suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A 

condutividade () caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser 

determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio a A, a área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua 

respectiva resistividade em temperatura ambiente. 

 



 

 

Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de 

 

a) tungstênio. 

b) alumínio. 

c) ferro. 

d) cobre. 

e) prata. 

 

Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

25 - (ENEM/2010)    

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. 

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 

 

26 - (ENEM/2011)    

Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas, 

ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou 

fusível, e a área da seção transversal dos condutores utilizados. 

 

 

 

Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 

50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de 

um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor. 

 

Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, funcionando à mesma potência de 4 400 W, a razão entre as suas 

respectivas resistências elétricas, RA e RB que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais 

próxima de: 

 

a) 0,3. 

b) 0,6. 

c) 0,8. 

d) 1,7. 

e) 3,0. 



 

Corrente e Tensão Elétrica  / Carga, Condutores, Isolantes, Corrente e Gráficos 

27 - (ENEM/2011)    

Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua 

lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio com as extremidades 

descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada: 

 

 

GONÇALVES FILHO, A.; BAROLLI, E. Instalação Elétrica: investigando e aprendendo. 

São Paulo: Scipione, 1997 (adaptado). 

 

Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? 

 

a) (1), (3), (6) 

b) (3), (4), (5) 

c) (1), (3), (5) 

d) (1), (3), (7) 

e) (1), (2), (5) 

 

Potência e Energia Elétrica  / Receptor e Rendimento 

28 - (ENEM/2012)    

A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão, considerada linear, entre a quantidade de luz 

produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen (Im). O 

consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada que é medida em watt (W). Por exemplo, uma lâmpada 

incandescente de 40W emite cerca de 600 Im, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 W emite cerca de 3000 

Im. 

Disponível em http://tecnologia.terra.com..br.  

Acesso em: 29 fev. de 2012 (adaptado). 

 



A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é 

 

a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz menor quantidade de luz. 

b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que produz menor quantidade de luz. 

c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz a mesma quantidade de luz. 

d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, pois consome maior quantidade de energia. 

e) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que consome a mesma quantidade de energia. 

 

Resistores  / Associação de Resistores, Amperímetro e Voltímetro 

29 - (ENEM/2012)    

Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a 

mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Esta 

ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de duas posições constituída por 

um polo e dois terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na Posição I a chave conecta o 

polo ao terminal superior, e na Posição II a chave o conecta ao terminal inferior. 

 

 

 

O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é: 

 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  



e)
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Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e 

corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira (G), uma tomada (T) e uma lâmpada (L), 

conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na 

lâmpada. 

Para isso, ele dispõe de um voltímetro (V) e dois amperímetros (A). 

 

 

 

Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em: 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)

  

e)
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Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um gerador (G) 

de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. 

 

 

 

Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição 

 

a) B, pois a corrente será maior nesse caso. 

b) B, pois a potência total será maior nesse caso. 

c) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. 

d) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso. 

e) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. 

 

Resistores  / Ôhmicos, Efeito Joule e Leis de Ohms 

32 - (ENEM/2013)    

O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita 

a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110V pode ser adaptado para 

funcionar em 220V, de modo a manter inalterada sua potência. 

Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com 

o(a) 

 

a) dobro do comprimento do fio. 

b) metade do comprimento do fio. 

c) metade da área da seção reta do fio. 

d) quádruplo da área da seção reta do fio. 

e) quarta parte da área da seção reta do fio. 
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Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações, e apresentar a leitura em mostradores digitais é 

bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença 

de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de 

temperatura ocupa um dos braços do circuito (RS) e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. 

 

 

 

Para um valor de temperatura em que RS = 100, a leitura apresentada pelo voltímetro será de 

 

a) + 6,2 V.  

b) + 1,7 V.  

c) + 0,3 V. 

d) –0,3 V.  

e) –6,2 V. 
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Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se 

ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o 

fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e à 

rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de 

corrente. 

De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à 

rapidez com que e 

 

a) o fluido elétrico se desloca no circuito. 



b) as cargas negativas móveis atravessam o circuito. 

c) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. 

d) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. 

e) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. 

 

Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

35 - (ENEM/2010)    

Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo 

fabricante de uma torneira elétrica. 

 

 

Disponível em: 

http://www.cardeal.com.br.manualprod/Manuais/Torneira%20 

Suprema/”Manual…Torneira…Suprema…roo.pdf 

 

Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 V da torneira suprema foi inadvertidamente 

conectada a uma rede com tensão nominal de 127 V, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua 

máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? 

 

a) 1.830 W  

b) 2.800 W  

c) 3.200 W 

d) 4.030 W  

e) 5.500 W 
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A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de 

consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do 

milhar, Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. 

Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do 

quilowatt-hora fosse de R$ 0,20. 

 

 

FILHO, A.G.; BAROLLI, E. Instalação Elétrica. 

São Paulo: Scipione, 1997. 

 

O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de 

 

a) R$ 41,80.  

b) R$ 42.00.  

c) R$ 43.00. 

d) R$ 43,80.  

e) R$ 44,00. 
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A evolução da luz: as lâmpadas LED já substituem com grandes vantagens a velha invenção de Thomas Edison  

A tecnologia do LED é bem diferente da das lâmpadas incandescentes e fluorescentes. A lâmpada LED é 

fabricada com material semicondutor que, semelhante ao usado nos  chips de computador, quando percorrido por 

uma corrente elétrica, emite luz. O resultado é uma peça muito menor, que consome menos energia e tem uma 

durabilidade maior. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de 1.000 horas e uma fluorescente, de 10.000 

horas, a LED rende entre 20.000 e 100.000 horas de uso ininterrupto.  

Há um problema, contudo: a lâmpada LED ainda custa mais caro, apesar de seu preço cair pela metade a cada 

dois anos. Essa tecnologia não está se tornando apenas mais barata. Está também mais eficiente, iluminando mais 

com a mesma quantidade de energia.  



Uma lâmpada incandescente converte em luz apenas 5% da energia elétrica que consome. As lâmpadas LED 

convertem até 40%. Essa diminuição no desperdício de energia traz benefícios evidentes ao meio ambiente.  

A evolução da luz. Energia. In: Veja, 19 dez. 2007. Disponível em:  

http://veja.abril.com.br/191207/p_118.shtml. 

 

Uma lâmpada LED que ofereça a mesma luminosidade que uma lâmpada incandescente de 100 W deverá ter uma 

potência mínima de  

 

a) 12,5 W.  

b) 25 W.  

c) 40 W.  

d) 60 W.  

e) 80 W. 
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Carros passarão a utilizar sistema elétrico de 42 volts 

 

     A maioria das pessoas já teve problemas com a bateria do carro. Ela tem uma vida útil e, de tempos em tempos, 

precisa ser substituída. O que alguns não sabem é que essa bateria fornece energia a uma tensão de 12 volts. A 

indústria automobilística americana acaba de formalizar um grupo de estudos para padronizar a adoção de um 

sistema elétrico de 42 volts. As preocupações alegadas são de compatibilizar os sistemas e garantir a segurança dos 

usuários. 

     O sistema atualmente utilizado é, tecnicamente, o sistema de 14 volts. Essa é a tensão que o alternador deve 

suprir para manter carregada uma bateria de 12 volts. O novo sistema suprirá uma tensão de 42 volts, suficiente 

para manter carregada uma bateria de 36 volts.  

Disponível em: 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010170010907.  

Acesso em: 01 maio 2009. 

 

Um motorista, conduzindo à noite, percebe que o pneu do carro furou e, para iluminar o local, dispõe de uma 

lâmpada de 30 W e fiação para ligá-la à bateria do carro. A diferença, em módulo, da corrente elétrica que passa 

pela lâmpada, com o motor desligado, entre o sistema atualmente utilizado e o sistema novo, em ampère, é de  

 

a) 0,80.  



b) 0,93.  

c) 1,43.  

d) 1,67.  

e) 3,50. 
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Uma residência possui dois aparelhos de TV, duas geladeiras, um computador, um ferro elétrico e oito lâmpadas 

incandescentes. A resistência elétrica de cada equipamento está representada pela figura I. A tensão elétrica que 

alimenta a rede da residência é de 120 V. 

 

 

 

Um eletricista fez duas ligações, que se encontram representadas pelas figuras II e III. 

 

 

 

Com base nas informações, verifica-se que a corrente indicada pelo amperímetro da figura 

 

a) II registrará uma corrente de 10 A. 

b) II registrará uma corrente de 12 A. 

c) II registrará uma corrente de 0,10 A. 

d) III registrará uma corrente de 16,6 A. 

e) III registrará uma corrente de 0,14 A. 
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O manual de instruções de um computador apresenta as seguintes recomendações para evitar que o cabo de 

alimentação de energia elétrica se rompa: 

 

• Ao utilizar a fonte de alimentação, acomode adequadamente o cabo que vai conectado à tomada, evitando 

dobrá-lo. 

• Ao conectar ou desconectar o computador da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue e 

não pelo fio. 

 

Caso o usuário não siga essas recomendações e ocorra o dano previsto, a consequência para o funcionamento do 

computador será a de que 

 

a) os seus componentes serão danificados por uma descarga elétrica. 

b) a velocidade de processamento de dados diminuirá sensivelmente. 

c) a sua fiação interna passará a sofrer um aquecimento excessivo. 

d) o monitor utilizado passará a apresentar um brilho muito fraco. 

e) os seus circuitos elétricos ficarão sem circulação de corrente. 
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Um detector de mentiras consiste em um circuito elétrico simples do qual faz parte o corpo humano. A inserção 

do corpo humano no circuito se dá do dedo indicador da mão direita até o dedo indicador da mão esquerda. Dessa 

forma, certa corrente elétrica pode passar por uma parte do corpo. Um medidor sensível (amperímetro) revela um 

fluxo de corrente quando uma tensão é aplicada no circuito. No entanto, a pessoa que se submete ao detector não 

sente a passagem da corrente. Se a pessoa mente, há uma ligeira alteração na condutividade de seu corpo, o que 

altera a intensidade da corrente detectada pelo medidor. 

 

No dimensionamento do detector de mentiras, devem ser levados em conta os parâmetros: a resistência elétrica 

dos fios de ligação, a tensão aplicada no circuito e a resistência elétrica do medidor. Para que o detector funcione 

adequadamente como indicado no texto, quais devem ser as características desses parâmetros? 

 

a) Pequena resistência dos fios de ligação, alta tensão aplicada e alta resistência interna no medidor. 

b) Alta resistência dos fios de ligação, pequena tensão aplicada e alta resistência interna no medidor. 



c) Alta resistência dos fios de ligação, alta tensão aplicada e resistência interna desprezível no medidor. 

d) Pequena resistência dos fios de ligação, alta tensão aplicada e resistência interna desprezível no medidor. 

e) Pequena resistência dos fios de ligação, pequena tensão aplicada e resistência interna desprezível no medidor. 
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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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Um 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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Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura verão/inverno e para desligar o 

chuveiro. Além disso, é possível regular a temperatura da água, abrindo ou fechando o registro. Abrindo, diminui-se 

a temperatura e fechando, aumenta-se. 

 

Aumentando-se o fluxo da água há uma redução na sua temperatura, pois 

 

a) aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação. 

b) aumenta-se o calor específico da água, aumentando a dificuldade com que a massa de água se aquece no 

chuveiro. 

c) diminui-se a capacidade térmica do conjunto água/ chuveiro, diminuindo também a capacidade do conjunto 

de se aquecer. 

d) diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de 

aquecê-la. 



e) diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo a transferência de calor de 

uma para a outra. 
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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. 

 

Voltímetro  / Ôhmicos, Efeito Joule e Leis de Ohms 

46 - (ENEM/2014)    

Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, 

que podem, futuramente, ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode 

ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nm (1nm = 10–9 m). A seção reta de um átomo de 

cobre é 0,05 nm2 e a resistividade do cobre é 17 nm. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir 

esses nanofios nos microprocessadores atuais. 

 

 

AMORIM, E. P. M.; SILVA, E. Z. Ab initio study of linear atomic chains in copper nanowires. 

Physical Review B, v. 81, 2010 (adaptado). 

 

Um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de 

 



a) 170 n. 

b) 0,17 . 

c) 1,7 . 

d) 17 . 

e) 170 . 
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Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em 

paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos por meio de tomadas múltiplas, popularmente 

conhecidas como “benjamins” ou “três”, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem 

como daquelas dos próprios aparelhos. 

 

Os riscos citados são decorrentes da 

 

a) resistividade da conexão, que diminui devido à variação de temperatura do circuito. 

b) corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. 

c) resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos. 

d) tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento. 

e) intensidade do campo elétrico elevada, que causa o rompimento da rigidez dielétrica da tomada múltipla. 
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Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os 

modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando a 

corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura 

mostra um diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor R de 12 , uma lâmpada L de 6 W e um 

alto-falante que conduz 1 A. 

 

 



 

Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal 

que atravessa esse circuito, qual é o valor, em ampères, da corrente máxima que o fusível F permite passar? 

 

a) 1,0 

b) 1,5 

c) 2,0 

d) 2,5 

e) 3,0 

 

49 - (ENEM/2014)    

A figura apresenta a comparação dos gastos de três tipos de lâmpadas residenciais de mesmo brilho, durante 

cinco anos. Considera-se a utilização média de vinte pontos de luz, utilizando em média dez lâmpadas acesas 

durante 6 horas ao custo de R$ 0,30, para cada 1 kWh consumido. 

 

 

Ano-base = 360 dias 

Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br. Acesso em: 2 jul. 2012 (adaptado). 

 

Com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente, a mais viável economicamente e a de maior 

vida útil são, respectivamente 

 

a) fluorescente compacta, LED, LED. 

b) LED, fluorescente compacta, LED. 

c) fluorescente compacta, incandescente, LED. 

d) LED, incandescente, fluorescente compacta. 

e) fluorescente compacta, fluorescente compacta, LED. 
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No território brasileiro, existem períodos do ano que apresentam queda na umidade do ar, fazendo com que o 

ar fique bastante seco. Nessa época, é comum observar que as pessoas, ao saírem do carro e tocarem a maçaneta 

da porta, levam pequenos choques elétricos. Além disso, pessoas que ficam muito tempo em contato com 

aparelhos eletrodomésticos, ou que dormem com roupas feitas de determinados materiais, como a seda, ao 

tocarem objetos metálicos, também sentem as descargas elétricas, ou seja, levam um choque elétrico. 

 

O corpo humano sofre com esse fenómeno de descarga elétrica, comportando-se como um condutor, pois 

 

a) oferece resistência nula ao movimento da quantidade líquida de carga através do corpo. 

b) permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com facilidade através do corpo. 

c) permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com dificuldade através do corpo. 

d) reduz o deslocamento da quantidade líquida de carga em função do aumento da diferença de potencial. 

e) alterna a capacidade de deslocamento da quantidade líquida de carga no corpo, facilitando ou dificultando o 

fenômeno. 
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Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que 

precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência 

o esquema elétrico. 

“O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica 

e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos” – pensou. 

 

Símbolos adotados: 

 

 

Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? 

 

a)

  



b)

  

c)

  

d)

  

e)
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Um eletricista projeta um circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, conectadas conforme a figura. 

Deseja-se que uma delas fique sempre acesa, por isso é ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se 

mantém uma tensão constante. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado, que contém uma 

chave. Com a chave aberta (desligada), a bateria fornece uma potência X. 

 

 

 

Assumindo que as lâmpadas obedeçam à Lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria, em 

função de X, é: 

 

a) X
3

2
. 

b) X. 

c) X
2

3
. 



d) 2X. 

e) 3X. 
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A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma lâmpada 

incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V. 

 

Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 V, o que acontecerá? 

 

a) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro 

da normal, pois a potência elétrica é o produto de tensão pela corrente. 

b) A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para trabalhar apenas com tensão de 220 V, e não funciona com 

tensão abaixo desta. 

c) A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 W, pois como a tensão é metade da esperada, a 

potência também será reduzida à metade. 

d) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será 

menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. 

e) A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente será maior, ultrapassando a 

corrente para a qual o filamento foi projetado. 

 

54 - (ENEM/2014)    

Uma pessoa quer instalar uma iluminação decorativa para as festas de final de ano. Para isso, ela adquire um 

conjunto de 44 lâmpadas ligadas em série. Na sua residência a tensão da rede elétrica é de 220 V e a tomada 

utilizada pode fornecer o máximo de 4 A de intensidade de corrente. 

 

Quais as especificações das lâmpadas que devem ser utilizadas para obter o máximo de potência na iluminação? 

 

a) 5 V e 4 W 

b) 5 V e 20 W 

c) 55 V e 4 W 

d) 220 V e 20 W 

e) 220 V e 880 W 

 



55 - (ENEM/1999)    

Lâmpadas incandescentes são normalmente projetadas para trabalhar com a tensão da rede elétrica em que serão 

ligadas. 

Em 1997, contudo, lâmpadas projetadas para funcionar com 127V foram retiradas do mercado e, em seu lugar, 

colocaram-se lâmpadas concebidas para uma tensão de 120V. Segundo dados recentes, essa substituição 

representou uma mudança significativa no consumo de energia elétrica para cerca de 80 milhões de brasileiros que 

residem nas regiões em que a tensão da rede é de 127V. 

A tabela abaixo apresenta algumas características de duas lâmpadas de 60W, projetadas respectivamente para 

127V (antiga) e 120V (nova), quando ambas encontram-se ligadas numa rede de 127V. 

 

452 92065127V120V -60W 

100075060127V127V -60W 

(horas)
média

útil Vida

(lúmens)
medida

deLuminosida

(watt)
medida

Potência

elétrica rede
da Tensão

original) (projeto
Lâmpada

 

 

Acender uma lâmpada de 60W e 120V em um local onde a tensão na tomada é de 127V, comparativamente a uma 

lâmpada de 60W e 127V no mesmo local tem como resultado: 

 

a) mesma potência, maior intensidade de luz e maior durabilidade. 

b) mesma potência, maior intensidade de luz e menor durabilidade. 

c) maior potência, maior intensidade de luz e maior durabilidade. 

d) maior potência, maior intensidade de luz e menor durabilidade. 

e) menor potência, menor intensidade de luz e menor durabilidade. 

 

56 - (ENEM/2001)    

“...O Brasil tem potencial para produzir pelo menos 15 mil megawatts por hora de energia a partir de fontes 

alternativas. 

Somente nos Estados da região Sul, o potencial de geração de energia por intermédio das sobras agrícolas e 

florestais é de 5.000 megawatts por hora. 

Para se ter uma idéia do que isso representa, a usina hidrelétrica de Ita, uma das maiores do país, na divisa entre o 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera 1.450 megawatts de energia por hora.” 

 

Esse texto, transcrito de um jornal de grande circulação, contém, pelo menos, um erro conceitual ao apresentar 

valores de produção e de potencial de geração de energia. Esse erro consiste em 

 

a) apresentar valores muito altos para a grandeza energia. 



b) usar unidade megawatt para expressar os valores de potência. 

c) usar unidades elétricas para biomassa. 

d) fazer uso da unidade incorreta megawatt por hora. 

e) apresentar valores numéricos incompatíveis com as unidades. 

 

57 - (ENEM/2002)    

Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as 

seguintes: 

 

● Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. 

● Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição “inverno” ou “quente”. 

● Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. 

● Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. 

● Utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. 

 

A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, 

no dia-a-dia, reduzir 

 

a) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. 

b) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. 

c) o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. 

d) o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. 

e) o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. 

 

58 - (ENEM/2005)    

Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. 

Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da 

mesma forma. 

 

Tabela: A tabela fornece a potência e o tempo efetivo 

de uso diário de cada aparelho doméstico. 



60,10Lâmpadas

100,35Geladeira

100,2Freezer

1/33,3elétrico Chuveiro

81,5docondicionaAr 

(horas) diário
uso de Tempo

(KW) PotênciaAparelho

 

 

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 KWh é de R$ 0,40, o consumo de energia elétrica mensal dessa 

casa, é de aproximadamente 

 

a) R$ 135.  

b) R$ 165. 

c) R$ 190.  

d) R$ 210. 

e) R$ 230. 

 

Potência e Energia Elétrica  / Receptor e Rendimento 

59 - (ENEM/2007)    

   

Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (com adaptações). 

 

As figuras acima apresentam dados referentes aos consumos de energia elétrica e de água relativos a cinco 

máquinas industriais de lavar roupa comercializadas no Brasil. A máquina ideal, quanto a rendimento econômico e 

ambiental, é aquela que gasta, simultaneamente, menos energia e água. 

 

Com base nessas informações, conclui-se que, no conjunto pesquisado, 

 

a) quanto mais uma máquina de lavar roupa economiza água, mais ela consome energia elétrica. 



b) a quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à 

quantidade de água consumida por ela. 

c) a máquina I é ideal, de acordo com a definição apresentada. 

d) a máquina que menos consome energia elétrica não é a que consome menos água. 

e) a máquina que mais consome energia elétrica não é a que consome mais água. 

 

Resistores  / Associação de Resistores, Amperímetro e Voltímetro 

60 - (ENEM/2016)    

Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em 

circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das 

linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram 

utilizados três tipos de lápis diferentes (2H, HB e 6B) para efetuar três traçados distintos. 

 

 

 

Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de 

casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento, para as resistências elétricas 

(R), medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. 

Verificou-se que os resistores obedeciam à Lei de Ohm. 

 

 

 

Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B 

e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão 
BC

AB

R

R
, qual resultado o estudante 

obteve? 



 

a) 1 

b) 
7

4
 

c) 
27

10
 

d) 
81

14
 

e) 
81

4
 

 

61 - (ENEM/2016)    

Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna 

desprezível, e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente 

elétrica nos pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. 

 

 

 

O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são 

 

a) IA = IE e IC = ID. 

b) IA = IB = IE e IC = ID. 

c) IA = IB, apenas. 

d) IA = IB = IE, apenas. 

e) IC = IB, apenas. 

 



Potência e Energia Elétrica  / Dissipada em Resistor 

62 - (ENEM/2016)    

Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 V — 4 400 W a 6 800 W. Para a 

instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor 

dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os 

disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e 

sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no 

dispositivo. 

 

Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser 

 

a) 20 A. 

b) 25 A. 

c) 30 A. 

d) 35 A. 

e) 40 A. 

 

63 - (ENEM/2016)    

Uma lâmpada LED (diodo emissor de luz), que funciona com 12 V e corrente contínua de 0,45 A, produz a 

mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 W de potência. 

 

Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? 

 

a) 54,6 W 

b) 27,0 W 

c) 26,6 W 

d) 5,4 W 

e) 5,0 W 

 

TEXTO: 1 - Comum às questões: 64, 65 

  

   



A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é 

apresentada no gráfico. 

 

 

 

64 - (ENEM/2001)    

Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi 

reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro 

de 5000 W, 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. 

 

65 - (ENEM/2001)    

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. 

 

GABARITO:  

 

1) Gab: C 

 

2) Gab: D 

 

3) Gab: B 

 

4) Gab: C 

 

5) Gab: C 

 

6) Gab: B 

 

7) Gab: D 

 

8) Gab: B 

 

9) Gab: E 

 

10) Gab: D 

 

11) Gab: D 

 

12) Gab: C 

 

13) Gab: B 



 

14) Gab: D 

 

15) Gab: D 

 

16) Gab: C 

 

17) Gab: E 

 

18) Gab: E 

 

19) Gab: D 

 

20) Gab: D 

 

21) Gab: B 

 

22) Gab: C 

 

23) Gab: B 

 

24) Gab: E 

 

25) Gab: B 

 

26) Gab: A 

 

27) Gab: D 

 

28) Gab: C 



 

29) Gab: E 

 

30) Gab: E 

 

31) Gab: C 

 

32) Gab: E 

 

33) Gab: D 

 

34) Gab: D 

 

35) Gab: A 

 

36) Gab: E 

 

37) Gab: A 

 

38) Gab: D 

 

39) Gab: A 

 

40) Gab: E 

 

41) Gab: E 

 

42) Gab: A 

 

43) Gab: C 



 

44) Gab: E 

 

45) Gab: A 

 

46) Gab: E 

 

47) Gab: B 

 

48) Gab: E 

 

49) Gab: B 

 

50) Gab: B 

 

51) Gab: E 

 

52) Gab: C 

 

53) Gab: D 

 

54) Gab: B 

 

55) Gab: D 

 

56) Gab: D 

 

57) Gab: C 

 

58) Gab: E 



 

59) Gab: D 

 

60) Gab: B 

 

61) Gab: A 

 

62) Gab: D 

 

63) Gab: A 

 

64) Gab: C 

 

65) Gab: E 

 

  

 


