ENEM 1999
QUESTÕES DE FÍSICA
01)

A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como

combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do
ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os
efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são
subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos:

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia pois
estaria comprando mais massa por litro de combustível.
II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais
massa de combustível para cada litro.
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema
comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido.

Destas considerações, somente
(A) I é correta.
(B) II é correta.
(C) III é correta.
(D) I e II são corretas.
(E) II e III são corretas.
02)

O alumínio se funde a 666oC e é obtido à custa de energia elétrica,

por eletrólise – transformação realizada a partir do óxido de alumínio a
cerca de 1 000oC.
A produção brasileira de alumínio, no ano de 1985, foi da ordem de 550
000 toneladas, tendo sido consumidos cerca de 20kWh de energia elétrica
por quilograma do metal. Nesse mesmo ano, estimou-se a produção de
resíduos sólidos urbanos brasileiros formados por metais ferrosos e nãoferrosos em 3 700 t/dia, das quais 1,5% estima-se corresponder ao
alumínio.
([Dados adaptados de] FIGUEIREDO, P. J. M. A sociedade do lixo: resíduos, a
questão energética e a crise ambiental. Piracicaba: UNIMEP, 1994).

Suponha que uma residência tenha objetos de alumínio em uso cuja
massa total seja de 10kg (panelas, janelas, latas etc.). O consumo de
energia elétrica mensal dessa residência é de 100kWh. Sendo assim, na
produção desses objetos utilizou-se uma quantidade de energia elétrica
que poderia abastecer essa residência por um período de:
(A) 1 mês.
(B) 2 meses.
(C) 3 meses.
(D) 4 meses.
(E) 5 meses.
03) No primeiro dia do inverno no Hemisfério Sul, uma atividade de
observação de sombras é realizada por alunos de Macapá, Porto Alegre e
Recife. Para isso, utiliza-se uma vareta de 30 cm fincada no chão na
posição vertical. Para marcar o tamanho e a posição da sombra, o chão é
forrado com uma folha de cartolina, como mostra a figura:

Nas figuras abaixo, estão representadas as sombras projetadas pelas
varetas nas três cidades, no mesmo instante, ao meio-dia.
A linha pontilhada indica a direção Norte-Sul.

Levando-se em conta a localização destas três cidades no mapa,
podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto maiores
quanto maior for o afastamento da cidade em relação ao

(A) litoral.
(B) Equador.
(C) nível do mar.
(D) Trópico de Capricórnio.
(E) Meridiano de Greenwich.
04) Pelos resultados da experiência, num mesmo instante, em Recife a
sombra se projeta à direita e nas outras duas cidades à esquerda da linha
pontilhada na cartolina. É razoável, então, afirmar que existe uma
localidade em que a sombra deverá estar bem mais próxima da linha
pontilhada, em vias de passar de um lado para o outro. Em que
localidade, dentre as listadas abaixo, seria mais provável que isso
ocorresse?

(A)

Natal.

(B)

Manaus.

(C)

Cuiabá.

(D)

Brasília.

(E)

Boa Vista.

05) A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água
muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa
possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não
ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que
controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada
no seu interior. Para a sua operação segura, é necessário observar a
limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança,
normalmente situada na tampa.
O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são
apresentados abaixo.

A vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de
alimentos e isto se deve:
(A) à pressão no seu interior, que é igual à pressão externa.
(B) à temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição
da água no local.
(C) à quantidade de calor adicional que é transferida à panela.
(D) à quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula.
(E) à espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns.
06) Se, por economia, abaixarmos o fogo sob uma panela de pressão logo
que se inicia a saída de vapor pelam válvula, de forma simplesmente a
manter a fervura, o tempo de cozimento.
(A) será maior porque a panela “esfria”.
(B) será menor, pois diminui a perda de água.
(C) será maior, pois a pressão diminui.
(D) será maior, pois a evaporação diminui.
(E) não será alterado, pois a temperatura não varia.
07) A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos,
fenômenos ou objetos em que ocorrem transformações de energia. Nessa
tabela, aparecem as direções de transformação de energia. Por exemplo,
o termopar é um dispositivo onde energia térmica se transforma em
energia elétrica.

Dentre os processos indicados na tabela, ocorre conservação de energia:
(A) em todos os processos.
(B) somente nos processos que envolvem transformações de energia sem
dissipação de calor.
(C) somente nos processos que envolvem transformações de energia
mecânica.
(D) somente nos processos que não envolvem energia química.
(E) somente nos processos que não envolvem nem energia química nem
energia térmica.
08) 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.

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.
09) Na teoria do Big Bang, o Universo surgiu há cerca de 15 bilhões de
anos, a partir da explosão e expansão de uma densíssima gota. De acordo
com a escala proposta no texto, essa teoria situaria o início do Universo
há cerca de
(A) 100 anos.

(D) 1 500 anos.

(B) 150 anos.

(E) 2 000 anos.

(C) 1 000 anos.
10) O diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua
utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela
manutenção do ciclo da água, pela movimentação do ar, e pelo ciclo do
carbono

que

ocorre

através

da

fotossíntese

dos

vegetais,

da

decomposição e da respiração dos seres vivos, além da formação de
combustíveis fósseis.

De acordo com o diagrama, a humanidade aproveita, na forma de energia
elétrica, uma fração da energia recebida como
radiação solar, correspondente a:
(A) 4 10-9
(B) 2,5 10-6
(C) 4 10-4
(D) 2,5 10-3
(E) 4 10-2
11) De acordo com este diagrama, uma das modalidades de produção de
energia elétrica envolve combustíveis fósseis. A modalidade de produção,
o combustível e a escala de tempo típica associada à formação desse
combustível são, respectivamente,
(A) hidroelétricas - chuvas - um dia
(B) hidroelétricas - aquecimento do solo - um mês
(C) termoelétricas - petróleo - 200 anos
(D) termoelétricas - aquecimento do solo - 1 milhão de anos
(E) termoelétricas - petróleo - 500 milhões de anos

12) No diagrama estão representadas as duas modalidades mais comuns
de usinas elétricas, as hidroelétricas e as termoelétricas. No Brasil, a
construção de usinas hidroelétricas deve ser incentivada porque essas

I. utilizam fontes renováveis, o que não ocorre com as termoelétricas que
utilizam fontes que necessitam de bilhões de anos para serem reabastecidas.
II. apresentam impacto ambiental nulo, pelo represamento das águas no curso
normal dos rios.
III. aumentam o índice pluviométrico da região de seca do Nordeste, pelo
represamento de águas.
Das três afirmações acima, somente
(A) I está correta.
(B) II está correta.
(C) III está correta.
(D) I e II estão corretas.
(E) II e III estão corretas.
13) Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a
velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde
passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km/h a máxima
velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar
permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo
com

sua

velocidade

aproximada.

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de:
(A) 35 km/h
(B) 44 km/h

(C) 55 km/h
(D) 76 km/h
(E) 85 km/h

