
 

 

Tarefa 16 professor Marengão 
 
01. (ENEM) 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 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. 

 
02. (PUC GO) Carta de amor 

Me perdoa, meu amor, por esta carta. Teu bom gosto e teu bom senso não a merecem. Mas estou sofrendo 
e o sofrimento leva à pieguice. Ouço “Mentiras” de Adriana Calcanhoto, noite e dia. Não posso mais 
conviver com este ziguezaguear da alma que parece mais uma perfuração de madeira dura, intermitente, 
que nunca mais chega do outro lado. O fato de teres deixado os meus livros com dedicatória entre os 
entulhos na cozinha foi do mais cruel antilirismo que um ser pudesse suportar. Deverias ter levado ou ao 
menos disfarçado por piedade. Encontrei cartas de teus amantes [...]. Havia também pequenos rabiscos 
guardados de recordação em guardanapos de papel, manchados de vinho tinto. Por que fizeste isso, Amor? 
Por que quiseste que visse esses sinais de menosprezo? E tuas juras de amor que teus olhos revelavam, 
enquanto cantavas para mim “Exagerado” de Cazuza e eu fazia nosso almoço de domingo? Tenho 
caminhado sozinho pelas avenidas, pelas alamedas, e ficado nos cantos mais escuros, tentando entender o 
que te fiz ou o que não te fiz. Numa dessas chuvas de verão, resolvi me molhar até a alma em gesto de 
ablução para ver se algum resíduo de maltrato que te fiz desapareceria de vez. Mas não deu certo. A 
ablação de nossos laços só aconteceu do lado externo. Por onde andas... Eu ainda te pergunto: já que me 
renegaste por meio de tantos gestos, por que deixaste sobre a cama o cadarço vermelho do teu sapado, 
que tantas vezes te pedi e não me deste? 

(GONÇALVES, Aguinaldo. Das estampas.  
São Paulo: Nankin, 2013. p. 172.) 

O fragmento do texto “Tenho caminhado sozinho pelas avenidas, pelas alamedas, e ficado nos cantos mais 
escuros” faz referência a locais com falta de iluminação. A iluminação com lâmpadas incandescentes é 
onerosa porque transforma grande parte da energia elétrica em térmica. Assim como nas lâmpadas 
incandescentes, em alguns equipamentos usados para aquecimento, uma corrente elétrica passa por uma 
resistência elétrica e gera energia térmica. Um aquecedor de 1050 W é colocado por 10 minutos em um 
recipiente contendo 3 kg de água a 26°C. Supondo-se que 80% da energia gerada pelo aquecedor sejam 
absorvidos pela água, sua temperatura após esse tempo será de? 
Dados: calor específico da água, c = 4,2103 em unidades do Sistema Internacional; considere que a água 
não mude de estado. 
Marque a alternativa correta: 
a) 46°C. 
b) 54°C. 
c) 66°C. 
d) 72°C. 

 
03. (ACAFE SC) Para realizar um tratamento deve-se dar um banho num paciente com água a 37°C. Utiliza-se 

nesse procedimento um chuveiro elétrico de resistência 22 , ligado a uma rede de 220 V. 
(Considere para efeitos de cálculo, o calor específico da água c 4J / g C  , a densidade da mesma 

  1kg / litro   e que toda a energia dissipada na resistência seja convertida em calor). 
Sabendo-se que a temperatura ambiente é de 27°C, a vazão, em mililitros/s, que esse chuveiro deverá ter 
nessas condições, é: 
a) 55 
b) 25 
c) 110 
d) 880 
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04. (UNIFOR CE) O chuveiro elétrico funciona devido à transformação de energia elétrica dissipada em 
energia térmica. Um líquido, cuja massa é de 1.000 g, é aquecido por um resistor de potência de 8.100 
watts. O calor específico do líquido é de 2,7 J/g °C. 
Qual é a variação da temperatura do líquido por unidade de tempo em °C/s? (Considere o sistema líquido 
mais resistor um sistema isolado). 
a) 0,33 
b) 2,7 
c) 3,0 
d) 8,0 
e) 300 

 
05. (UEPG PR) O tungstênio é um metal muito utilizado como filamento de lâmpadas incandescentes pelo seu 

elevado ponto de fusão, da ordem de 3422 °C. Este filamento é produzido pelo enrolamento de um fio de 
0,2 mm de diâmetro e 1 m de comprimento. Considerando que a potência da lâmpada é 20 W e que a 
temperatura inicial do filamento é 20 °C, assinale o que for correto. Considere a resistividade do tungstênio 
igual a 5,6.10-8 .m 
01. O filamento da lâmpada é um exemplo de resistor ôhmico. 
02. Se a lâmpada estiver ligada a uma bateria ideal de 12 V, a resistência elétrica de seu filamento será 

7,2 . 
04. A lâmpada incandescente é muito eficiente, pois a maior parte da energia por ela utilizada é 

transformada em energia luminosa na faixa do visível. 
08. A resistência elétrica do filamento, para a lâmpada desligada, a 20 °C é aproximadamente 1,8 . 

 
06. (Faculdade Baiana de Direito BA) A explosão de um telefone celular acontece quando há 

superaquecimento da bateria, que possui um dispositivo de segurança, regulando a quantidade de corrente 
elétrica que pode circular por ela. Se o dispositivo falhar, pode haver um excesso de energia, 
superaquecimento e uma possível explosão. Defeitos de fabricação, entrada de pó ou umidade no aparelho 
podem levar a uma falha no componente de segurança que separa os polos da bateria, causando um curto 
circuito que gera calor em excesso, derretendo o invólucro de plástico e deixando o ar entrar. O contato do 
ar com as substâncias da bateria faz o material entrar em combustão, chegando a até 1472°F, o que pode 
causar sérias queimaduras nas vítimas. 
Sabendo-se que uma bateria com ddp de 6,0 V carrega 0,30 Ah no intervalo de tempo de 40,0 min, pode-
se afirmar: 
a) A quantidade de carga de 0,30 Ah é equivalente a 0,30 C. 
b) A potência elétrica média fornecida pela bateria é igual a 2,4 W. 
c) A temperatura da bateria em combustão pode atingir até 932°C. 
d) A bateria do celular é um resistor com resistência elétrica constante. 
e) A intensidade média da corrente elétrica fornecida pela bateria é igual a 450 mA. 

 
07. (PUC SP) Determine o volume de água, em litros, que deve ser colocado em um recipiente de paredes 

adiabáticas, onde está instalado um fio condutor de cobre, com área de secção reta de 0,138 mm2 e 
comprimento 32,1 m, enrolado em forma de bobina, ao qual será ligada uma fonte de tensão igual a 40 V, 
para que uma variação de temperatura da água de 20 K seja obtida em apenas 5 minutos. Considere que 
toda a energia térmica dissipada pelo fio, após sua ligação com a fonte, será integralmente absorvida pela 
água. Desconsidere qualquer tipo de perda. 
Dado: resistividade elétrica do cobre = 1,7210–8 .m 
a) 0,50 
b) 1,00 
c) 1,25 
d) 1,50 

 
08. (UERJ) O motor de combustão dos carros é acionado por um equipamento elétrico denominado motor de 

arranque, que consome, em média, 300 A, quando ligado a uma bateria de 12 V. 
Admita um carro cujo motor de arranque funcione durante 2 segundos. 
Determine a quantidade de energia, em kJ, consumida pelo motor de arranque, nesse intervalo de tempo. 

 
09. (UNICAMP SP) O controle da temperatura da água e de ambientes tem oferecido à sociedade uma 

grande gama de confortos muito bem-vindos. Como exemplo podemos citar o controle da temperatura de 
ambientes fechados e o aquecimento da água usada para o banho. 
a) O sistema de refrigeração usado em grandes instalações, como centros comerciais, retira o calor do 

ambiente por meio da evaporação da água. Os instrumentos que executam esse processo são 
usualmente grandes torres de refrigeração vazadas, por onde circula água, e que têm um grande 
ventilador no topo. A água é pulverizada na frente do fluxo de ar gerado pelo ventilador. Nesse 
processo, parte da água é evaporada, sem alterar a sua temperatura, absorvendo calor da parcela da 
água que permaneceu líquida. Considere que 110 litros de água a 30 °C circulem por uma torre de 
refrigeração e que, desse volume, 2 litros sejam evaporados. Sabendo que o calor latente de 
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vaporização da água é L = 540 cal/g e que seu calor específico é c = 1,0 cal/g °C, qual é a 
temperatura final da parcela da água que não evaporou? 

b) A maioria dos chuveiros no Brasil aquece a água do banho por meio de uma resistência elétrica. 
Usualmente a resistência é constituída de um fio feito de uma liga de níquel e cromo de resistividade  
=1,110–6 .m. Considere um chuveiro que funciona com tensão de U = 220 V e potência P = 5500 
W. Se a área da seção transversal do fio da liga for A = 2,510–7 m2, qual é o comprimento do fio da 
resistência?  

 
10. (Fuvest SP) Em um circuito integrado (CI), a conexão elétrica entre transistores é feita por trilhas de 

alumínio de 500 nm de comprimento, 100 nm de largura e 50 nm de espessura. 
a) Determine a resistência elétrica de uma dessas conexões, sabendo que a resistência, em ohms, de 

uma trilha de alumínio é dada por R = 310–8 L/A, emque L e A são, respectivamente, o comprimento 
e a área da seção reta da trilha em unidades do SI. 

b) Se a corrente elétrica em uma trilha for de 10 µA, qual é a potência dissipada nessa conexão? 
c) Considere que um determinado CI possua 106 dessas conexões elétricas. Determine a energia E 

dissipada no CI em 5 segundos de operação. 
d) Se não houvesse um mecanismo de remoção de calor, qual seria o intervalo de tempo t necessário 

para a temperatura do CI variar de 300 °C? 
 
Note e adote: 
1nm = 10–9 m 
Capacidade térmica do CI = 510–5 J/K 
Considere que as trilhas são as únicas fontes de calor no CI. 

 


