LISTA DE EXERCÍCIOS 3 – Física
Prof.– Carla Rodrigues da Silva
Energia, Trabalho, Potência e Rendimento
e-mail: carla_rodrigues_04@hotmail.com

1. (Enem 2016) Durante a primeira fase do projeto de uma usina
de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de
avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto
está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará
localizada a beira de um rio, cuja temperatura média da água é de
25 C, e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto
pretende que a usina opere com 1,0 MW de potência elétrica e,
em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será
dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de calor.
Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem
de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá
ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no
máximo, 3 C em relação à temperatura da água do rio captada
pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da
água igual a 4 kJ (kg C).
Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de
água, em kg s, para a refrigeração da usina deve ser mais
próximo de
a) 42.
b) 84.
c) 167.
d) 250.
e) 500.
2. (Enem 2016) A usina de Itaipu é uma das maiores
hidrelétricas do mundo em geração de energia. Com 20
unidades geradoras e 14.000 MW de potência total instalada,

d) 816,96
e) 13.183,04
3. (Enem 2015) Uma análise criteriosa do desempenho de Usain
Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos
mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao
tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais
velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca
em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13
passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o
momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso,
Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 m s.
Disponível em: http://esporte.uol.com.br. Acesso em: 5 ago.
2012 (adaptado)

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o
trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais
próximo de
a) 5,4  102 J.
b) 6,5  103 J.
c) 8,6  103 J.
d) 1,3  10 4 J.
e) 3,2  104 J.
4. (Enem 2015) Um carro solar é um veículo que utiliza apenas
a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro
contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em
energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A
imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na
Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar
Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares,
tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km h.

apresenta uma queda de 118,4 m e vazão nominal de
690 m3 s por unidade geradora. O cálculo da potência teórica
leva em conta a altura da massa de água represada pela

barragem, a gravidade local (10 m s2 ) e a densidade da água
(1.000 kg m3 ). A diferença entre a potência teórica e a
instalada é a potência não aproveitada.

Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 mai. 2013
(adaptado).

Qual e a potência, em MW, não aproveitada em cada unidade
geradora de Itaipu?
a) 0
b) 1,18
c) 116,96

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por
unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja
de 1.000 W m2 , que o carro solar possua massa de 200 kg e
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seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo
2

tenha uma área de 9,0 m e rendimento de 30%.
Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse
carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade
de 108 km h é um valor mais próximo de
a) 1,0 s.
b) 4,0 s.
c) 10 s.
d) 33 s.
e) 300 s.
5. (Enem 2012) Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários
tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em
seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para
trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a
mola volta à sua forma inicial.
O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho
descrito também é verificado em
a) um dínamo.
b) um freio de automóvel.
c) um motor a combustão.
d) uma usina hidroelétrica.
e) uma atiradeira (estilingue).
6. (Enem 2011) Uma das modalidades presentes nas olimpíadas
é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão
representadas na figura:

c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente
convertida em energia potencial gravitacional, representada na
etapa III.
d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja
totalmente convertida em energia potencial elástica,
representada na etapa IV.
e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja
totalmente convertida em energia potencial elástica,
representada na etapa III.
7. (Enem 2010) Com o objetivo de se testar a eficiência de
fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10°C de
amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada
massa, em cinco fornos de marcas distintas.
Nesse teste, cada forno operou à potência máxima.
O forno mais eficiente foi aquele que
a) forneceu a maior quantidade de energia às amostras.
b) cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo.
c) forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo.
d) cedeu energia à amostra de menor calor específico mais
lentamente.
e) forneceu a menor quantidade de energia às amostras em
menos tempo.
8. (Enem 2010) Deseja-se instalar uma estação de geração de
energia elétrica em um município localizado no interior de um
pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A
cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo,
irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que
possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o
ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município
apresentado.
Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a
mais indicada para ser implantada nesse município de modo a
causar o menor impacto ambiental?
a) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema
de refrigeração.
b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação
desse tipo de energia.
c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não
afetaria a população.
d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que
chega à superfície do local.
e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para
abastecer a usina construída.
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito),
para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo
de energia seja conservada, é necessário que
a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente
convertida em energia potencial elástica representada na etapa
IV.
b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente
convertida em energia potencial gravitacional, representada na
etapa IV.

Na figura a seguir está esquematizado um tipo de usina utilizada
na geração de eletricidade.
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GABARITO
1.c
2.c
3.b
4.d
5.e
6.c
7.c
8.d
9.e
10.d
11.b
9. (Enem 1998) A eficiência de uma usina, do tipo da
representada na figura anterior, é da ordem de 0,9, ou seja, 90%
da energia da água no início do processo se transforma em
energia elétrica. A usina Ji-Paraná, do Estado de Rondônia, tem
potência instalada de 512 milhões de watts, e a barragem tem
altura de aproximadamente 120m. A vazão do Rio Ji-Paraná, em
litros de água por segundo, deve ser da ordem de:
a) 50
b) 500
c) 5.000
d) 50.000
e) 500.000
10. (Enem 1998) No processo de obtenção de eletricidade,
ocorrem várias transformações de energia. Considere duas delas:
I. cinética em elétrica
II. potencial gravitacional em cinética
Analisando o esquema anterior, é possível identificar que elas se
encontram, respectivamente, entre:
a) I - a água no nível h e a turbina, II - o gerador e a torre de
distribuição.
b) I - a água no nível h e a turbina, II - a turbina e o gerador.
c) I - a turbina e o gerador, II - a turbina e o gerador.
d) I - a turbina e o gerador, II - a água no nível h e a turbina.
e) I - o gerador e a torre de distribuição, II - a água no nível h e a
turbina.
11. (Enem 1998) Analisando o esquema, é possível identificar
que se trata de uma usina:
a) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da
turbina.
b) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da
água.
c) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre
aquecimento.
d) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água.
e) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de
água.
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