ENEM 2002
QUESTÕES DE FÍSICA
01) Na comparação entre diferentes processos de geração de energia,
devem ser considerados aspectos econômicos, sociais e ambientais. Um
fator economicamente relevante nessa comparação é a eficiência do
processo. Eis um exemplo: a utilização do gás natural como fonte de
aquecimento pode ser feita pela simples queima num fogão (uso direto),
ou pela produção de eletricidade em uma termoelétrica e uso de
aquecimento elétrico (uso indireto). Os rendimentos correspondentes a
cada etapa de dois desses processos estão indicados entre parênteses
no esquema.

Na comparação das eficiências, em termos globais, entre esses dois
processos (direto e indireto), verifica-se que
(A) a menor eficiência de P² deve-se, sobretudo, ao baixo rendimento da
termoelétrica.
(B) a menor eficiência de P² deve-se, sobretudo, ao baixo rendimento na
distribuição.
(C) a maior eficiência de P² deve-se ao alto rendimento do aquecedor elétrico.
(D) a menor eficiência de P¹ deve-se, sobretudo, ao baixo rendimento da
fornalha.
(E) a menor eficiência de P¹ deve-se, sobretudo, ao alto rendimento de sua
distribuição.

02) Os números e cifras envolvidos, quando lidamos com dados sobre
produção e consumo de energia em nosso país, são sempre muito grandes.
Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é
da ordem de 200 mil MWh. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação
em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender
somente de termoelétricas, onde cada kg de carvão, ao ser queimado, permite
obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kWh. Considerando que um
caminhão transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a quantidade de
caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas, a cada dia,
seria da ordem de:
(A) 20
(B) 200
(C) 1.000
(D) 2.000

(E) 10.000

03) Numa área de praia, a brisa marítima é uma conseqüência da diferença
no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem
submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local (solo) que se
aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de
baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais
fria (mar).

À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia.

Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia), mas também leva mais
tempo para esfriar (à noite), o fenômeno noturno (brisa terrestre) pode ser
explicado da seguinte maneira:
(A) O ar que está sobre a água se aquece mais; ao subir, deixa uma área de
baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar.
(B) O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, a qual não
conseguiu reter calor durante o dia.
(C) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água; forma-se, assim,
um centro de baixa pressão, que atrai o ar quente do continente.
(D) O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão
que atrai massas de ar continental.
(E) O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, equilibrando a
baixa temperatura do ar que está sobre o mar.

04) 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.

05) Em usinas hidrelétricas, a queda d.água move turbinas que acionam
geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas
pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica são células fotovoltaicas que
produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses
processos têm em comum o fato de
(A) não provocarem impacto ambiental.
(B) independerem de condições climáticas.
(C) a energia gerada poder ser armazenada.
(D) utilizarem fontes de energia renováveis.
(E) dependerem das reservas de combustíveis fósseis.

06) O diagrama mostra a utilização das diferentes fontes de energia no
cenário mundial.
Embora aproximadamente um terço de toda energia primária seja orientada à
produção de eletricidade, apenas 10% do total são obtidos em forma de
energia elétrica útil.

A pouca eficiência do processo de produção de eletricidade deve-se,
sobretudo, ao fato de as usinas
(A) nucleares utilizarem processos de aquecimento, nos quais as temperaturas
atingem milhões de graus Celsius, favorecendo perdas por fissão nuclear.

(B) termelétricas utilizarem processos de aquecimento a baixas temperaturas,
apenas da ordem de centenas de graus Celsius, o que impede a queima total
dos combustíveis fósseis.
(C) hidrelétricas terem o aproveitamento energético baixo, uma vez que parte
da água em queda não atinge as pás das turbinas que acionam os geradores
elétricos.
(D) nucleares e termelétricas utilizarem processos de transformação de calor
em trabalho útil, no qual as perdas de calor são sempre bastante elevadas.
(E) termelétricas e hidrelétricas serem capazes de utilizar diretamente o calor
obtido do combustível para aquecer a água, sem perda para o meio.

07) Um grupo de pescadores pretende passar um final de semana do mês
de setembro, embarcado, pescando em um rio. Uma das exigências do grupo
é que, no final de semana a ser escolhido, as noites estejam iluminadas pela
lua o maior tempo possível. A figura representa as fases da lua no período
proposto.

Considerando-se as características de cada uma das fases da lua e o
comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar que, dentre os
fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores
corresponde aos dias
(A) 08 e 09 de setembro.
(B) 15 e 16 de setembro.
(C) 22 e 23 de setembro.
(D) 29 e 30 de setembro.
(E) 06 e 07 de outubro.
08) As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do
equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando
o raio da Terra igual a 6370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito,
voando em média 800km/h, descontando as paradas de escala, chega a
Cingapura em aproximadamente
(A) 16 horas.
(B) 20 horas.
(C) 25 horas.
(D) 32 horas.
(E) 36 horas

09) Nas discussões sobre a existência de vida fora da Terra, Marte tem sido
um forte candidato a hospedar vida. No entanto, há ainda uma enorme

variação de critérios e considerações sobre a habitabilidade de Marte,
especialmente no que diz respeito à existência ou não de água líquida. Alguns
dados comparativos entre a Terra e Marte estão apresentados na tabela.

Com base nesses dados, é possível afirmar que, dentre os fatores abaixo,
aquele mais adverso à existência de água líquida em Marte é sua
(A) grande distância ao Sol.
(B) massa pequena.
(C) aceleração da gravidade pequena.
(D) atmosfera rica em CO2 .
(E) temperatura média muito baixa.

