
 

Mecanica det E 

401) (UFMG) José aperta uma tachinha entre os dedos, como mostrado na figura abaixo: 
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A cabeça da tachinha está apoiada no polegar e a ponta, no indicador. 

Sejam F1 o módulo da força e p1 a pressão que a tachinha faz sobre o dedo indicador de José. 

Sobre o polegar, essas grandezas são, respectivamente, Fp e pp. 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que: 

a) F1 > Fp e p1 = pp 

b) F1 = Fp e p1 = pp 

c) F1 > Fp e p1 > pp 

d) F1 = Fp e p1 > pp 

 

402) (Fuvest-SP) A janela retangular de um avião, cuja cabine é pressurizada, mede 0,5 m por 

0,25 m. Quando o avião está voando a uma certa altitude, a pressão em seu interior é de, 

aproximadamente, 1,0 atm, enquanto a pressão ambiente fora do avião é de 0,60 atm. Nessas 

condições, a janela está sujeita a uma força, dirigida de dentro para fora, igual ao peso, na 

superfície da Terra, da massa de: 

a) 50 kg                c) 480 kg               e) 750 kg 

b) 320 kg              d) 500 kg 

 

Dados: 

1 atm = 105; Pa = 105 N/m2; g = 10 m/s2 

 

403) (UCSal-BA) Um recipiente, de paredes rígidas e forma cúbica, contém gás à pressão de 

150 N/m2. Sabendo-se que cada aresta do recipiente é igual a 10 cm, a força resultante sobre 

cada uma das faces do recipiente, em newtons, tem intensidade: 

a) 1,5 · 10-1               c) 1,5 · 10               e) 1,5 · 103 

b) 1,5                        d) 1,5 · 102 



 

404) (UEL-PR) Uma sala tem as seguintes dimensões: 4,0 m × 5,0 m × 3,0 m. A densidade do 

ar é de 1,2 kg/m3 e a aceleração da gravidade vale 10 m/s2. O peso do ar na sala, em newtons, é 

de: 

a) zero               c) 500               e) 60 

b) 600               d) 72 

 

405) (Fesp-SP) Um cubo oco de alumínio apresenta 100 g de massa e volume de 50 cm3. O 

volume da parte vazia é 10 cm3. A densidade do cubo e a massa específica do alumínio são 

respectivamente: 

a) 0,5 g/cm3 e 0,4 g/cm3 

b) 2,5 g/cm3 e 2,0 g/cm3 

c) 0,4 g/cm3 e 0,5 g/cm3 

d) 2,0 g/cm3 e 2,5 g/cm3 

e) 2,0 g/cm3 e 10,0 g/cm3 

 

406) (UFPR) Quatro cubos metálicos homogêneos e iguais, de aresta 10-1 m, acham-se 

dispostos sobre um plano. Sabe-se que a pressão aplicada pelo conjunto sobre o plano é 104 

N/m2. 

Adotando g = 10 m/s2, podemos afirmar que a densidade dos cubos será aproximadamente de: 

 

a) 4 · 103 kg/m3 

b) 2,5 · 103 kg/m3 

c) 103  kg/m3 

d) 0,4 · 103 kg/m3 

e) 0,25 · 103 kg/m3 

 

407) (Enem-MEC) Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos 

deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água (em volume). As densidades desses 

componentes são dadas na tabela. 



Substância Densidade (g/𝓵) 

Água 1.000 

Álcool 800 

 

Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou cinco postos suspeitos de 

venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, 

mediu a densidade de cada uma, obtendo: 

Posto Densidade (g/𝓵) 

I 822 

II 820 

III 815 

IV 808 

V 805 

 

A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com o combustível adequado 

somente os postos: 

a) I e II               d) III e V 

b) I e III              e) IV e V 

c) II e IV 

 

408) (ITA-SP) Têm-se duas soluções de um mesmo sal. A massa específica da primeira é 1,7 g · 

cm-3 e a da segunda, 1,2 g · cm-3. Deseja-se fazer 1,0 litro de solução de massa específica 1,4 g · 

cm-3. Devemos tomar de cada uma das soluções originaos: 

a) 0,50 ℓ e 0,50 ℓ 

b) 0,52 ℓ da primeira e 0,48 ℓ dasegunda 

c) 0,48 ℓ da primeira e 0,52 ℓ da segunda 

d) 0,40 ℓ da primeira e 0,60 ℓ da segunda 

e) 0,60 ℓ da primeira e 0,40 ℓ da segunda 

 

409) (UFTM-MG) A figura mostra um antigo dispositivo utilizado pelos mergulhadores para 

que pudessem permanecer sob as águas, sem utilizar seus equipamentos de mergulho, podendo 

trocar ideias sobre suas observações em um ambiente com ar respirável ‒ e que inicialmente se 

encontrava no interior do dispositivo no momento em que era submerso ‒, o chamado sino de 

mergulho. 
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Em uma expedição, um sino de mergulho foi baixado até a profundidade de 10 m. O ar contido 

no interior do sino ficou submetido à pressão, em Pa, de: 

a) 1 × 104               d) 2 × 105 

b) 2 × 104               e) 5 × 105 

c) 1 × 105 

Dados: 

densidade da água = 1 × 103 kg/m3 

pressão atmosférica ao nível do mar = 1 × 105 Pa 

aceleração da gravidade = 10 m/s2 

 

410) (UFPR) Uma tarefa de rotina em depósitos de combustíveis consiste em retirar uma 

amostra de líquido dos tanques e colocar em provetas para análise. Ao inspecionar o conteúdo 

de um dos tanques de um certo depósito, observou-se na parte inferior da proveta uma coluna de 

20 cm de altura de água e, flutuando sobre ela, uma coluna com 80 cm de altura de óleo. 

Considerando a densidade da água igual a 1,00 g/cm3, a do óleo igual a 0,80 g/cm3, a aceleração 

da gravidade igual a 10 m/s2 e a pressão atmosférica igual a 1,01 × 105 Pa, a pressão no fundo 

desse tubo é: 

a) 1,094 × 105 Pa 

b) 9,41 × 105 Pa 

c) 1,03 × 105 Pa 

d) 1,66 × 105 Pa 

e) 0,941 × 105 Pa 

 

411) (UFV-MG) As represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base da 

barragem, B, seja maior que a largura da parte superior, A, como ilustrado na figura abaixo. 
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Essa diferença de largura justifica-se, principalmente, pelo (a): 

a) aumento, com a profundidade, da pressão da água sobre a barragem. 

b) diminuição, com a profundidade, da pressão da água sobre a barragem. 

c) aumento, com a profundidade, do empuxo exercido pela água. 

d) diminuição, com a profundidade, do empuxo exercido pela água. 

e) diminuição, com a profundidade, da viscosidade da água. 

 

412) (Mackenzie-SP) Dispõe-se de um recipiente cilíndrico, aberto na extremidade superior, 

sujeito à pressão atmosférica normal (patm = 1,00 · 105 N/m2). Em seu interior, existem três 

líquidos ideais imiscíveis, de massas específicas p1 = 0,80 g/cm3, p2 = 0,90 g/cm3 e p3 = 1,00 

g/cm3. 

(Use g = 10 m/s2.) 
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O gráfico que melhor representa a pressão (p), nos diversos pontos dos líquidos, em função da 

profundidade (y), é: 
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413) (UFMT-MG) Todos os recipientes abaixo estão preenchidos à mesma altura h por um 

líquido de mesma densidade. 
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A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta. 

a) No recipiente I, a força que o líquido exerce sobre a base é igual ao peso do líquido. 

b) A pressão que o líquido exerce sobre a base é maior nos recipientes IV e V que nos outros. 

c) A pressão que o líquido exerce sobre a base é menor no recipiente III que nos outros. 

d) A força que o líquido exerce sobre a base dos recipientes independe da área das bases. 

e) Em todos os recipientes a força sobre a base é menor que o peso do líquido. 

 

414) (Uneb-BA) A camada gasosa que envolve a Terra exerce pressão sobre a superfície 

terrestre e sobre todos os corpos nela situados. Segundo Evangelista Torricelli, a pressão 

atmosférica, ao nível do mar, equivale a 760 mmHg. 

Com base nessas informações, se um barômetro indica, para a pressão atmosférica, o valor 70 

cmHg, é possível que esse instrumento esteja situado: 

a) em uma estação meteorológica qualquer. 

b) no alto de uma montanha. 

c) em um posto salva-vidas à beira-mar. 

d) em um navio ancorado num ponto qualquer. 

e) no terraço de um prédio de três andares, construído numa cidade litorânea. 

 

415) (UFSCar-SP) No bebedouro doméstico representado na figura, a água do garrafão virado 

para baixo, de boca aberta, não vaza para o recipiente onde ele se apoia, devido à pressão 

atmosférica. 
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Cada vez que a torneirinha desse recipiente é aberta, há um momentâneo desequilíbrio de 

pressões, que permite a saída de água do bebedouro e a entrada de ar no garrafão, mas que logo 

se restabelece, assim que a torneirinha é fechada. 

Supondo constante a pressão atmosférica, pode-se afirmar que entre duas situações de equilíbrio 

em que o nível da água no garrafão diminui, a pressão do ar nele aprisionado: 

a) aumenta, porque a altura da água contida no garrafão diminui. 

b) aumenta, porque o volume do ar contido no garrafão aumenta. 

c) permanece constante, porque ela deve se igualar sempre à pressão atmosférica externa. 

d) diminui, porque a altura da água contida no garrafão diminui. 

e) diminui, porque o volume do ar contido no garrafão aumenta. 

 

416) (UFSCar-SP) Quando efetuamos uma transfusão de sangue, ligamos a veia do paciente a 

uma bolsa contendo plasma, posicionada a uma altura h acima do paciente. Considerando g = 

10 m/s2 e que a densidade do plasma seja 1,04 g/cm3, se uma bolsa de plasma for colocada 2 m 

acima do ponto da veia por onde se fará a transfusão, a pressão do plasma ao entrar na veia será: 

a) 0,0016 mmHg               d) 15,6 mmHg 

b) 0,016 mmHg                e) 156 mmHg 

c) 0,156 mmHg 

(Considere 1 atm = 1,013 · 105 N/m2.) 

 

417) (UFSM-RS) Um dos ramos de um tubo em forma de U está aberto à atmosfera, e o outro, 

conectado a um balão contendo um gás, conforme ilustra a figura. O tubo contém água, cuja 

densidade é 1 × 103 kg/m3. 
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Sabendo-se que a pressão exercida pela atmosfera é 1 × 105 N/m2 e considerando a aceleração 

da gravidade 10 m/s2, a pressão exercida pelo gás é, em N/m2: 



a) 0,9 × 105               c) 1,1 × 105               e) 1,3 × 105 

b) 1,0 × 105               d) 1,2 × 105 

 

418) (Unifesp-SP) O sistema de vasos comunicantes da figura contém água em repouso e simla 

uma situação que costuma ocorrer em cavernas: o tubo A representa a abertura para o meio 

ambiente exterior e os tubos B e C representam ambientes fechados, onde o ar está aprisionado. 

 

FIGURA 2 PAGINA 448 

 

Sendo pA a pressão atmosférica ambiente, pB e pC as pressões do ar confinado nos ambientes B e 

C, pode-se afirmar que é válida a relação: 

a) pA = pB > pC               d) pB > pA > pC 

b) pA > pB = pC               e) pB > pC > pA 

c) pA > pB > pC 

 

419) (ITA-SP) Um vaso comunicante em forma de U possui duas colunas da mesma altura h = 

42,0 cm, preenchidas com água até a metade. Em seguida, adiciona-se óleo de massa específica 

igual a 0,80 g/cm3 a uma das colunas até a coluna estar totalmente preenchida, conforme a 

figura B. 
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A coluna de óleo terá comprimento de: 

a) 14,0 cm               c) 28,0 cm               e) 37,8 cm 

b) 16,8 cm               d) 35,0 cm 

 



420) (UFPA) A figura representa um tubo em forma de U com ramos verticais abertos que 

contêm três líquidos imiscíveis. As densidades dos líquidos são d1, d2 e d3. 
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Se os líquidos estão em equilíbrio, então: 

a) a pressão em A é igual à pressão em B. 

b) a pressão em A é igual à pressão em C. 

c) a pressão em C é igual à pressão em C. 

d) a altura h3 é a soma das alturas h1 e h2. 

e) a densidade d3 é a soma das densidades d1 e d2. 

 

421) (Ufam) A figura mostra um tubo em U, aberto nas duas extremidades. Esse tubo contém 

dois líquidos A e B que não se misturam e que têm densidades diferentes. Sejam pM e pN as 

pressões nos pontos M e N, respectivamente. Esses pontos estão no mesmo nível, como indicado 

pela linha tracejada, e as densidades dos dois líquidos são tais que dA = 2dB. 
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Nessas condições, é correto afirmar que: 



a) pM < pN 

b) pM = pN 

c) pM > pN 

d) pM = 2pN 

e) Nada se pode afirmar a respeito das pressões. 

 

422) (Ufop-MG) Um recipiente, dotado de um êmbolo, contém água. 

Quando a pressão exercida pelo êmbolo é 2 × 105 Pa, a diferença entre as pressões dos pontos B 

e A é 6 × 104 Pa. Se a pressão do êmbolo for elevada para 20 × 105 Pa, a diferença entre as 

pressões dos pontos B e A será: 
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a) 6 × 104 Pa               c) 60 × 104 Pa 

b) 22 × 104 Pa             d) 120 × 104 Pa 

 

423) (Fasp-SP) Com uma prensa hidráulica ergue-se um automóvel de massa 1.000 kg num 

local onde a aceleração da gravidade é 10 m/s2. Sabendo que o êmbolo maior tem área de 2.000 

cm2 e o menor, 10 cm2, a força necessária para manter o automóvel erguido é: 

a) 150 N               d) 10 N 

b) 100 N               e) nenhum dos valores anteriores 

c) 50 N 

 

424) (FGV-SP) O macaco hidráulico consta de dois êmbolos: um estreito, outro largo que 

suspende a carga. Um sistema de válvulas permite que uma nova quantidade de óleo entre no 

mecanismo sem que haja retorno do óleo já comprimido. Para multiplicar a força empregada, 

uma alavanca é conectada ao corpo do macaco. 
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Tendo perdido a alavanca do macaco, um caminhoneiro de massa 80 kg, usando seu peso para 

pressionar o êmbolo pequeno com o pé, considerando que o sistema de válvulas não interfira 

significativamente sobre a pressurização do óleo, poderá suspender uma carga máxima, em kg, 

de: 

a) 2.880               c) 2.990               e) 3.510 

b) 2.960               d) 3.320 

Dados: 

diâmetro do êmbolo menor = 1,0 cm 

diâmetro do êmbolo maior = 6,0 cm 

aceleração da gravidade = 10 m/s2 

 

425) Ana lança caixas - I, II e III -, de mesma massa, dentro de um poço com água. 

Elas ficam em equilíbrio nas posições indicadas na figura ao lado. 

Sejam EI, EII e EIII os módulos dos empuxos sobre, respectivamente, as caixas I, II e III. Com 

base nessas informações, é correto afirmar que: 
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a) EI > EII > EIII               c) EI = EII = EIII 



b) EI < EII = EIII               d) EI > EII = EIII 

 

426) (UEL-PR) Um cubo maciço de 2,0 cm de aresta e densidade 5,0 g/cm3 é abandonado no 

interior de um líquido cuja densidade é 1,25 g/cm3 (dado: g = 10 m/s2). O empuxo exercido pelo 

líquido no cubo é igual a: 

a) zero                  c) 0,38 N               e) 0,50 N 

b) 0,10 N              d) 0,40 N 

 

427)(UEPA) Saturno, denominado planeta dos anéis, está muito distante do Sol, levando quase 

trinta anos para dar uma volta completa em sua órbita. Possui um volume de aproximadamente 

1024 m3 e massa da ordem de 6 × 1026 kg. Suponha que uma esfera de densidade igual à do 

planeta Saturno seja colocada em cada um dos recipientes contendo líquidos de densidades de 

acordo com a figura abaixo: 
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Analise as afirmativas abaixo sobre o que acontecerá com a esfera nos três líquidos: 

I. Afundará no álcool e flutuará na água e no mercúrio. 

II. Flutuará nos três recipientes. 

III. Sofrerá o mesmo empuxo nos três líquidos. 

IV. Sofrerá maior empuxo no mercúrio. 

Estão corretas somente as afirmativas: 

a) I, II e IV               d) II e III 

b) I e III                     e) II e IV 

c) I, III e IV 

 

428) (Olimpíada Brasileira de Física) Uma criança está dentro de uma piscina, brincando com 

três objetos fabricados com materiais diferentes, mas que possuem o mesmo peso. Você observa 

que o objeto 1 fica boiando, submerso pela metade, que o objeto 2 fica imerso totalmente e 

parado em qualquer lugar dentro da água e que o objeto 3 submerge totalmente indo para o 

fundo da piscina. 

a) O empuxo no objeto 1 é a metade do empuxo no objeto 2. 

b) O empuxo no objeto 2 é igual ao empuxo no objeto 3. 

c) o empuxo no objeto 1 é maior do que o empuxo no objeto 2. 



d) o empuxo no objeto 3 é menor do que o empuxo no objeto 1. 

e) os empuxos nos três objetos são iguais. 

 

429) (Olimpíada Brasileira de Física) Um estudante realizou a seguinte experiência: colocou no 

prato de uma balança de ponteiro uma vasilha contendo água e verificou que a balança marcou 

1,5 kg; em seguida, mergulhou sua mão, de volume igual a 500 cm3, na água contida na vasilha 

(figura a seguir). 
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Dessa experiência o estudante verificou que: 

a) a balança continuou marcando 1,5 kg, pois ele não toca com a mão o fundo da vasilha. 

b) a balança passou a marcar 1,0 kg por causa do empuxo provocado pelo deslocamento de água 

produzido pela mão. 

c) a balança passou a marca 2,0 kg por causa do empuxo provocado pelo deslocamento de água 

produzido pela mão. 

d) a balança continuou marcando 1,5 kg, pois o deslocamento da água é compensado pela mão 

que passa a ocupar seu lugar. 

e) a balança passou a marcar 2,0 kg porque, sendo massa igual a (densidade × volume), a água 

aumentou sua massa ao ter seu volume aumentado. 

Dados: dágua = 1 g/cm3 e g = 10 m/s2 

 

430) (Vunesp) Na figura, o bloco A, de volume V, encontra-se totalmente imerso num líquido de 

massa específica d, e o bloco B, de volume 
2

3
 V, totalmente imerso num líquido de massa 

específica 
2

3
 d. Esses blocos estão em repouso, sem tocar o fundo do recipiente, presos por um 

fio de massa desprezível, que passa por polias que podem girar sem atrito. 
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Se mA e mB forem, respectivamente, as massas de A e B, teremos: 

a) 
𝑚𝐵

𝑚𝐴
 = 

2

3
          c) 

𝑚𝐵

𝑚𝐴
 = 

6

5
          e) 

𝑚𝐵

𝑚𝐴
 = 2 

b) 
𝑚𝐵

𝑚𝐴
 = 1          d) 

𝑚𝐵

𝑚𝐴
 = 

3

2
 

 

431) (UFV-MG) Um navio cargueiro proveniente do Oceano Atlântico passa a navegar nas 

águas menos densas do rio Amazonas. Em comparação com a situação no mar, é correto afirmar 

que no rio: 

a) O empuxo e a porção imersa do navio serão menores. 

b) O empuxo será menor e a porção imersa do navio será maior. 

c) o empuxo será maior e a porção imersa do navio será menor. 

d) o empuxo e a porção imersa do navio serão maiores. 

e) o empuxo será igual e a porção imersa do navio será maior. 

 

432) (Olimpíada Brasileira de Física) Um menino no interior de um barco notou que quando 

navega em água doce, sem o seu pequeno cachorro, a linha d'água é a mesma daquela quando 

navega no mar com o cachorro. Considerando que a massa do cachorro é de 3 kg, a massa do 

menino é de 40 kg e que a densidade da água do mar é 3% maior do que a da água doce, a 

massa do barco é: 

a) 60 kg               c) 50 kg              e) 63 kg 

b) 200 kg             d) 43 kg 

 

433) (UFMA) Uma esfera homogênea flutua em água com um hemisfério submerso, e no óleo, 

com 
3

4
 de seu volume submerso. A relação entre as densidades da água e do óleo é: 

a) 
4

3
               c) 1               e) 

2

3
 

b) 
3

4
               d) 

3

2
 

 

434) (UEL-PR) Uma esfera de massa 180 g é colocada num recipiente contendo um líquido de 

densidade 1,2 g/cm3. O volume da esfera é de 200 cm3. A densidade da esfera, em g/cm3, e o 

volume de líquido deslocado pela esfera, em cm3, valem, respectivamente: 

a) 0,90 e 150               d) 0,32 e 180 

b) 0,90 e 180               e) 0,32 e 200 

c) 0,90 e 200 

 



435) (Vunesp) Um bloco de madeira, de volume V, é fixado a outro bloco, construído com 

madeira idêntica, de volume 5V, como mostra a figura I. Em seguida o conjunto é posto para 

flutuar na água, de modo que o bloco menor fique em cima do maior. Verifica-se, então, que 
3

5
  

do volume do bloco maior ficam imersos e que o nível da água sobe até a altura h, como mostra 

a figura II. 

   

Figura I     Figura II 
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Se o conjunto for virado, de modo a flutuar com o bloco menor embaixo do maior: 

a) a altura h diminuirá e 
1

5
 do volume do bloco maior permanecerá imerso. 

b) a altura h permanecerá a mesma e 
2

5
 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

c) a altura h permanecerá e 
3

5
 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

d) a altura h permanecerá a mesma e 
4

5
 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

e) a altura h aumentará e 
5

5
 do volume do bloco maior permanecerão imersos. 

 

436) (AFA-SP) Uma pessoa deita-se sobre uma prancha de madeira que flutua mantendo sua 

face superior no mesmo nível da superfície da água. 
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A prancha tem 2 m de comprimento, 50 cm de largura e 15 cm de espessura. As densidades da 

água e da madeira são, respectivamente, 1.000 kg/m3 e 600 kg/m3. Considerando g = 10 m/s2, 

pode-se afirmar que o peso da pessoa é: 

a) 600 N               b) 700 N               c) 400 N               d) 500 N 

 

437) (Fuvest-SP) Um recipiente cilíndrico vazio flutua em um tanque de água com parte de seu 

volume submerso, como na figura a seguir. 
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O recipiente possui marcas graduadas igualmente espaçadas, paredes laterais de volume 

desprezível e um fundo grosso e pesado. 

Quando o recipiente começa a ser preenchido, lentamente, com água, a altura máxima que a 

água pode atingir em seu interior, sem que ele afunde totalmente, é melhor representada por: 
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438) (Unifesp) Um estudante adota um procedimento caseiro para obter a massa específica de 

um líquido desconhecido. Para isso, utiliza um tubo cilíndrico transparente e oco, de secção 

circular, que flutua tanto na água quanto no líquido desconhecido. Uma pequena régua e um 

pequeno peso são colocados no interior desse tubo e ele é fechado. Qualquer que seja o líquido, 

a função da régua é registrar a porção submersa do tubo, e a do peso, fazer com que o tubo fique 

parcialmente submerso, em posição estática vertical, como ilustrado na figura. 

 

FIGURA 3 PAGINA 451 

 

Quando no recipiente com água, a porção submersa da régua é de 10,00 cm e, quando no 

recipiente com o líquido desconhecido, a porção submersa é de 8,0 cm. Sabendo-se que a massa 

específica da água é 1,0 g/cm3, o estudante deve afirmar que a massa específica procurada é: 

a) 0,08 g/cm3               c) 0,8 g/cm3               e) 1m25 g/cm3 

b) 0,12 g/cm3               d) 1,0 g/cm3 

 

439) (PUC-SP) Uma bolinha de certo material, quando colocada em um líquido I, fica em 

equilíbrio com metade de seu volume imerso. Quando colocada em outro líquido II, a mesma 

bolinha fica em equilíbrio com 20% de seu volume acima da superfície do líquido. 
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Se a densidade do líquido I é igual a 1,20 g/cm3, qual é a densidade do líquido II em g/cm3? 

a) 0,48               c) 1,25               e) 2,0 

b) 0,75               d) 1,33 

 

440) (Unifesp) A figura representa um cilindro flutuando na superfície da água, preso ao fundo 

do recipiente por um fio tenso e inextensível. 
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Acrescenta-se aos poucos mais água ao recipiente, de forma que o seu nível suba 

gradativamente. Sendo �⃗�  o empuxo exercido pela água sobre o cilindro, �⃗�  a tração exercida 

pelo fio sobre o cilindro, �⃗�  o peso do cilindro e admitindo-se que o fio não se rompe, pode-se 

afirmar que, até que o cilindro fique completamente imerso: 

a) o módulo de todas as forças que atuam sobre ele aumenta. 

b) só o módulo do empuxo aumenta, o módulo das demais forças permanece constante. 

c) os módulos do empuxo e da tração aumentam, mas a diferença entre eles permanece 

constante. 

d) os módulos do empuxo e da tração aumentam, mas a soma deles permanece constante. 

e) só o módulo do peso permanece constante; os módulos do empuxo e da tração diminuem. 

 

441) (Mackenzie-SP) Um cubo de aresta 20 cm é colocado em um recipiente que contém óleo 

(densidade = 0,8 g/cm3) e água (densidade = 1 g/cm3), ficando em equilíbrio quando totalmente 

imerso, como mostra a figura. 
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A massa desse cubo é: 

a) 1,2 kg               c) 4,2 kg               e) 7,2 kg 

b) 2,4 kg               d) 6,8 kg 

 

442) UFPA) Considere duas regiões distintas do leito de um rio: uma larga A com área de seção 

transversal de 200 m2, e outra estreita B, com 40 m2 de área de seção transversal. A velocidade 

do rio na região A tem módulo igual a 1,0 m/s. De acordo com a equação da continuidade 

aplicada ao fluxo de água, podemos concluir que a velocidade do rio na região B tem módulo 

igual a: 

a) 1,0 m/s               c) 3,0 m/s               e) 5,0 m/s 

b) 2,0 m/s               d) 4,0 m/s 

 

443) (UFSM-RS) Um líquido suposto incompressível, escoa através de uma mangueira 

cilíndrica de raio r e enche um recipiente de volume V em um intervalo de tempo t. 

A velocidade de escoamento do líquido, suposta constante, tem módulo igual a: 

a) 
𝑉

𝑟𝑡
               b) 

𝑉

𝜋𝑟2𝑡
               c) 

𝑉𝜋𝑟2

𝑡
               d) 

𝑉

2𝜋𝑟𝑡
               e) Vπr2t 

 

444) (UFSM-RS) As figuras representam seções de canalizações por onde flui, da esquerda para 

a direita, sem atrito e em regime estacionário, um líquido incompressível. Além disso, cada 

seção apresenta duas saídas verticais para a atmosfera, ocupadas pelo líquido até as alturas 

indicadas. 
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As figuras em acordo com a realidade física são: 

a) II e III               c) II e IV               e) I e III 

b) I e IV               d) III e IV 

 

445) (ITA-SP) Durante uma tempestade, Maria fecha as janelas do seu apartamento e ouve 

zumbido do vento lá fora. Subitamente o vidro de uma janela se quebra. Considerando que o 

vento tenha soprado tangencialmente à janela, o acidente pode ser melhor explicado pelo(a): 



a) princípio de conservação da massa. 

b) equação de Bernoulli. 

c) princípio de Arquimedes. 

d) princípio de Pascal. 

e) princípio de Stevin. 

 

446) (AFA-SP) Através de uma tubulação horizontal de seção reta variável, escoa água, cuja 

densidade é 1,0 · 103 kg/m3. Numa seção da tubulação, a pressão e o módulo da velocidade 

valem, respectivamente, 1,5 · 105 N/m2 e 2,0 m/s. A pressão em outra seção da tubulação, onde 

o módulo da velocidade vale 8,0 m/s, é, em N/m2: 

a) 1,2 · 105 

b) 1,8 · 105 

c) 3 · 105 

d) 6· 105 

 

447) (Unemat-MT) Um aluno de Física, querendo burilar os dados de um experimento e de 

posse da teoria sobre a variação da pressão hidrostática com a profundidade (à medida que 

aumenta a profundidade do fluído, aumenta a pressão hidrostática e, consequentemente, a 

velocidade com que o líquido é lançado pelos orifícios), elaborou o seguinte desenho 

esquemático, representando as conclusões a que chegou. 
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• H é o nível do líquido; 

• h, h1, h2, h3 e h4 são as alturas dos orifícios por onde sai o líquido em relação ao fundo da lata; 

• x, x1, x2, x3 e x4 são os alcances do jato d'água. 

Julgue as afirmações feitas pelo estudante. 

(0) Quanto menor for a altura entre o orifício e o fundo da lata, maior será o alcance do líquido, 

pois não existe nenhuma relação entre alcance e tempo de queda. 

(1) À medida que a quantidade do líquido for reduzindo, ocorrerá a redução da pressão 

hidrostática. 



(2) À medida que a quantidade do líquido for reduzindo, maior será a velocidade de escoamento 

do líquido. 

(3) O meu desenho é correto para representar esquematicamente a variação da pressão 

hidrostática com a variação da coluna de líquido e, consequentemente, a velocidade com que o 

líquido é lançado pelos orifícios. 

 


