
ENEM 2005 

QUESTÕES DE FÍSICA 
 

1) Leia o texto abaixo. 

O jardim de caminhos que se bifurcam 

(....) Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam 

na sombra. Um me perguntou: O senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? 

Sem aguardar resposta, outro disse: A casa fica longe daqui, mas o senhor 

não se perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada 

do caminho dobrar à esquerda. 

(Adaptado. Borges, J. Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 1997. p.96.) 

 

Quanto à cena descrita acima, considere que 

I - o sol nasce à direita dos meninos; 

II - o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado duas 

encruzilhadas até a casa. 

Concluiu-se que o senhor caminhou, respectivamente, nos sentidos: 

a) oeste, sul e leste. 

b) leste, sul e oeste. 

c) oeste, norte e leste. 

d) leste, norte e oeste. 

e) leste, norte e sul. 

 

2) Observe a situação descrita na tirinha abaixo. 

 

Assim que o menino lança a flecha, há transformação de um tipo de 

energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia: 



a) potencial elástica em energia gravitacional. 

b) gravitacional em energia potencial. 

c) potencial elástica em energia cinética. 

d) cinética em energia potencial elástica. 

e) gravitacional em energia cinética. 

 

3) Observe o fenômeno indicado na tirinha abaixo 

 

. 

A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da 

garrafa é a força: 

a) de inércia. 

b) gravitacional. 

c) de empuxo. 

d) centrípeta. 

e) elástica 



 

 

4) 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. 

 

Aparelho 

 

 

Potência (KW) 

 

Tempo de uso diário 

(horas) 

Ar Condicionado 1,5 8 

Chuveiro Elétrico 3,3 1/3 

Freezer 0,2 10 

Geladeira 0,35 10 

Lâmpadas 0,10 6 

 

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. 

 

5) O gás natural veicular (GNV) pode substituir a gasolina ou álcool 

nos veículos automotores. Nas grandes cidades, essa possibilidade tem 

sido explorada, principalmente, pelos táxis, que recuperam em um 

tempo relativamente curto o investimento feito com a conversão por 

meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a 

conversão para gás natural do motor de um automóvel que utiliza a 

gasolina custa R$ 3.000,00. Um litro de gasolina permite percorrer cerca 



de 10 km e custa R$ 2,20, enquanto um metro cúbico de GNV permite 

percorrer cerca de 12 km e custa R$ 1,10. Desse modo, um taxista que 

percorra 6.000 km por mês recupera o investimento da conversão em 

aproximadamente 

a) 2 meses. 

b) 4 meses. 

c) 6 meses.  

d) 8 meses. 

e) 10 meses. 

 

6) Um problema ainda não resolvido da geração nuclear de 

eletricidade é a destinação dos rejeitos radiativos, o chamado “lixo 

atômico”. Os rejeitos mais ativos ficam por um período em piscinas de 

aço inoxidável nas próprias usinas antes de ser, como os demais rejeitos, 

acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou 

encerrados em depósitos subterrâneos secos, como antigas minas de sal. 

A complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente a outros 

lixos com substâncias tóxicas, se deve ao fato de:  

a) emitir radiações nocivas, por milhares de anos, em um processo que não 

tem como ser interrompido artificialmente. 

b) acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo industrial 

convencional, faltando assim locais para reunir tanto material. 

c) ser constituído de materiais orgânicos que podem contaminar muitas 

espécies vivas, incluindo os próprios seres humanos. 

d) exalar continuamente gases venenosos, que tornariam o ar irrespirável 

por milhares de anos. 

e) emitir radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio e 

agravar o efeito estufa. 


