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CAPÍTULO 13
Eletrodinâmica – Potência Elétrica
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1 – REFERENCIAL TEÓRICO
Da Mecânica – Potência é a grandeza a rapidez com que um trabalho é realizado
P – Potência – Unidade: W (Watt)
 - Trabalho – Unidade: J (Joule)
Δt – Variação do tempo – Unidade: t (Segundos)

P=



t

Mas... Pelo Teorema da Energia Cinética e o princípio de Conservação de Energia:

 = E

➢

.... Logo:

P=

E
t

Energia Consumida
Vários exercícios pedem a quantidade de energia consumida por um certo aparelho elétrico, a mesma
pode ser calculada por:

E = P. t
Unidades:

Conversão:

J (Joule) = W (Watt). s (segundos)
→ Unidade muito pequena
KWh (quilowatt-hora) = kW (quilowatt). h (hora) → Unidade mais utilizada
1 KWh ---------------------→ 3,6.106 J
1KWh = 1KW · h
1KWh = 1.000 W · 3.600 s
1KWh = 3,6 · 106 J

➢

Potência Útil
A potência Útil que existe em um circuito elétrico é dada por:

P = i.U
➢

P – Potência Elétrica Útil – Unidade: W (Watt)
i – Corrente elétrica – Unidade: A (Ampère)
U – DDP ou Tensão Elétrica – Unidade: V (Volt)

Potência Dissipada
Normalmente os resistores elétricos tem alta resistência elétrica e dissipam a energia elétrica na
forma de energia térmica.
Se substituirmos a 1ª Lei de Ohm (item 3.5) na equação acima obtemos:

P = R.i 2
U2
P=
R

P – Potência Elétrica Dissipada – Unidade: W (Watt)
R – Resistência Elétrica – Unidade: Ω (Ohm)
i – Corrente elétrica – Unidade: A (Ampère)
P – Potência Elétrica Dissipada – Unidade: W (Watt)
U – DDP ou Tensão Elétrica – Unidade: V (Volt)
R – Resistência Elétrica – Unidade: Ω (Ohm)
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2 – EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – EXAMES E VESTIBULARES (SÓ ENEM)
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%.

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

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)

0,3.

b)

0,5.

c)

1,2.

d)

1,5.

e)

1,8.

04 - (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)

2h

c)

12 h

d)

50 h

e)

100 h

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.

03 - (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

05 - (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.
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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.

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

06 - (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.

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.

Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência
associado. Valores típicos de potências para alguns
aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte:
Aparelhos

Potência (W)

Aparelho de som

120

Chuveiro elétrico

3.000

Ferro elétrico

500

Televisor

200

Geladeira

200

Rádio

50

d) 4.390.
e) 4.470.

07 - (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.

*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.
Com base nas informações dadas, a potência na condição
morno corresponde a que fração da potência na condição
superquente?
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a)

1
3

b)

1
5

c)

3
5

d)

3
8

e)

5
8

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela
produzida por esse peixe em perigo é o(a)

08 - (ENEM/2018) 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.

a)

exaustor.

b)

computador.

c)

aspirador de pó.

d)

churrasqueira elétrica.

e)

secadora de roupas.

10 - (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?

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.

09 - (ENEM/2018) 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 quadro apresenta a potência
aproximada de equipamentos elétricos.

a)

54,6 W

b)

27,0 W

c)

26,6 W

d)

5,4 W

e)

5,0 W

11 - (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 curtoscircuitos 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
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a)

20 A.

b)

25 A.

c)

30 A.

d)

35 A.

e)

40 A.

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.

12 - (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)

14 - (ENEM/2015) 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.

5Ve4W

b) 5 V e 20 W
c)

55 V e 4 W
Assumindo que as lâmpadas obedeçam à Lei de Ohm,
com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria,
em função de X, é:

d) 220 V e 20 W
e)

220 V e 880 W

a)
13 - (ENEM/2015) 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.

b)
c)

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.

2
X.
3

X.
3
X.
2

d)

2X.

e)

3X.

15 - (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.

d) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade
da tensão nominal, a corrente elétrica também será
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17 - (ENEM/2011) 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.

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.

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

16 - (ENEM/2012) 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, aumentase. Aumentando-se o fluxo da água há uma redução na
sua temperatura, pois

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

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.

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.

18 - (ENEM/2009) 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
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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.

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

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.
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.

19 - (ENEM/2010) 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.

a)

R$ 41,80.

b)

R$ 42.00.

c)

R$ 43.00.

d)

R$ 43,80.

e)

R$ 44,00.

20 - (ENEM/2010) Observe a tabela seguinte. Ela traz
especificações técnicas constantes no manual de
instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira
elétrica.

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

21 - (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
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cerca de 600 Im, enquanto uma lâmpada fluorescente de
40 W emite cerca de 3000 Im.

a)

0,3.

b)

0,6.

Disponível
em
http://tecnologia.terra.com..br.
Acesso em: 29 fev. de 2012 (adaptado).

c)

0,8.

A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é

d)

1,7.

e)

3,0.

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.

23 - (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.

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.

22 - (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.

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.

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.

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?

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)

40 A

b)

30 A

c)

25 A

d)

23 A

e)

20 A

Página 10
Material elaborado por prof. Ítalo Guedes, é proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, por qualquer meio, sem prévia autorização

24 - (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

25 - (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.

e) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é
sete vezes menor que a consumida na combustão.
26 - (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

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)

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.

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.
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GABARITO:

14) Gab: C

1) Gab: C

15) Gab: B

2) Gab: D

16) Gab: E

3) Gab: C

17) Gab: A

4) Gab: B

18) Gab: A

5) Gab: D

19) Gab: E

6) Gab: D

20) Gab: A

7) Gab: D

21) Gab: C

8) Gab: E

22) Gab: A

9) Gab: D

23) Gab: B

10) Gab: A

24) Gab: B

11) Gab: D

25) Gab: D

12) Gab: B

26) Gab: C

13) Gab: D
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