
ENEM 2000 

QUESTÕES DE FÍSICA 

01) O esquema abaixo mostra, em termos de potência(energia/tempo), 

aproximadamente, o fluxo de energia, a partir de uma certa quantidade de 

combustível vinda do tanque de gasolina, em um carro viajando com 

velocidade constante. 

 

O esquema mostra que, na queima da gasolina, no motor de combustão, 

uma parte considerável de sua energia é dissipada. Essa perda é da 

ordem de: 

A) 80% 

B) 70% 

C) 50% 

D30% 

E) 20% 

02) Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de 

barro (moringas ou potes de cerâmica não esmaltada) para conservar 

água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque: 



A) o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura 

menor que a dele, como se fosse isopor.  

(B) o barro tem poder de “gelar” a água pela sua composição química. Na 

reação, a água perde calor.  

(C) o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa 

água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são assim 

resfriadas.  

(D) o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da 

moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de 

dentro.  

(E) a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias 

higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água.  

 

03) O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias 

formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é 

obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo 

contendo água. A água circula, conforme mostra o esquema abaixo. 

 



Fonte: Adaptado de PALZ, Wolfgang. Energia solar e fontes alternativas. 

Hemus, 1981. 

 

 

São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no 

aquecedor solar:  

I o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor.  

II a cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma 

semelhante ao que ocorre em uma estufa.  

III a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, 

aquecendo a água com maior eficiência.  

 

Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que, apenas está(ão) 

correta(s):  

(A) I.  

(B) I e II.  

(C) II.  

(D) I e III.  

(E) II e III.  

 

04) A tabela abaixo resume alguns dados importantes sobre os 

satélites de Júpiter. 

 

Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira vez, Galileu Galilei fez 

diversas anotações e tirou importantes conclusões sobre a estrutura de 

nosso universo. A figura abaixo reproduz uma anotação de Galileu 

referente a Júpiter e seus satélites. 



 

De acordo com essa representação e com os dados da tabela, os pontos 

indicados por 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a: 

 

(A) Io, Europa, Ganimedes e Calisto.  

(B) Ganimedes, Io, Europa e Calisto.  

(C) Europa, Calisto, Ganimedes e Io.  

(D) Calisto, Ganimedes, Io e Europa.  

(E) Calisto, Io, Europa e Ganimedes.  

 

05) A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser 

utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por 

sua vez, será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado 

um esquema básico de uma usina de energia nuclear. 

 

Com relação ao impacto ambiental causado pela poluição térmica no 

processo de refrigeração da usina nuclear, são feitas as seguintes 

afirmações:  



I-o aumento na temperatura reduz, na água do rio, a quantidade de oxigênio 

nela dissolvido, que é essencial para a vida aquática e para a decomposição da 

matéria orgânica.  

II- o aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes.  

III- o aumento na temperatura da água diminui o crescimento de bactérias e de 

algas, favorecendo o desenvolvimento da vegetação.  

Das afirmativas acima, somente está(ão) correta(s):  

(A) I.  

(B) II.  

(C) III.  

(D) I e II.  

(E) II e III.  

 

06) A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante em que é 

fotografado em cinco diferentes pontos do planeta. 

 

Três dessas fotografias estão reproduzidas abaixo. 

 

As fotos poderiam corresponder, respectivamente, aos pontos: 

(A) III, V e II.  

(B) II, III e V.  



(C) II, IV e III.  

(D) I, II e III.  

(E) I, II e V.  

 

07) Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 

330 mL de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo 

longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos 

desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a 

garrafa.  É correto afirmar que: 

(A) a lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é 

maior que a da lata.  

(B) a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui 

condutividade menor que o alumínio.  

(C) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma 

condutividade térmica, e a sensação deve-se à diferença nos calores 

específicos.  

(D) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é devida ao 

fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro.  

(E) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é devida ao 

fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio.  

 


