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1) Um recipiente contém um líquido homogêneo, de densidade 0,8 g/cm3. Adotando g = 10 m/s2 , calcule: 
 
a) a pressão efetiva a 0,6 m  de profundidade; 
 
b) a diferença de pressão entre dois pontos que estão a profundidades de 0,7  e  0,5 m. 
 

2) A figura mostra dois líquidos, X e Y, não-miscíveis entre si e em equilíbrio. Calcule a densidade do líquido 
X. Dado dy = 10 g/cm3. 

 

 

3) Decorrido um certo tempo, o jovem observou a 

situação da figura 2, ou seja, a vela apagou e a água do 

prato foi sugada para o interior do copo. A melhor 

explicação para o ocorrido é: 

 

 

a) O calor de combustão do ar dentro do copo foi transformado em energia mecânica que fez a água subir 

pelas paredes do copo e apagar a vela. 

b) O vapor d’água que se formou no copo apagou a vela, a pressão dentro do copo ficou maior que a pressão 

atmosférica e a água do prato passou para dentro do copo. 

c) Fez-se vácuo no interior do copo e a vela apagou, pela combustão do ar, a pressão dentro do copo ficou 

menor que a pressão atmosférica; a água foi sugada para dentro do copo devido à diferença de pressão. 

d) O calor liberado pela chama da vela secou a água que estava no prato, fora do copo; com isso, a vela 

apagou e só ficou água dentro do copo. 

e) A pressão do ar dentro do copo tornou-se maior que a pressão atmosférica, o que fez a vela apagar. A 

variação de temperatura dentro do copo fez parte da água do lado de fora sofrer vaporização; o nível da água 

no interior do copo aumentou por causa da diferença de pressão. 

4) (ufrn) - Na casa de Petúnia há uma caixa d'água cúbica, de lado igual a 2,0m, cuja base está a 4,0m de 
altura, em relação ao chuveiro. Depois de a caixa estar cheia, uma bóia veda a entrada da água. Num certo 
dia, Petúnia ouve, no noticiário, que o mosquito transmissor da dengue põe ovos também em água limpa. 
Preocupada com esse fato, ela espera a caixa encher o máximo possível e, então, veda-a completamente, 
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inclusive os sangradouros. Em seguida, abre a torneira do chuveiro para um banho, mas a água não sai. Isso 
ocorre porque, como a caixa está toda vedada, 
 
a) a parte acima do nível da água, dentro da caixa, torna-se vácuo, e a tendência é a água subir, e, não, 
descer. 
b) a força da gravidade não atua na água e, portanto, esta não desce, 
c) não há nem gravidade nem pressão interna dentro da caixa. 
d) a pressão atmosférica na saída da água no chuveiro é maior que a pressão dentro da caixa d'água. 
 

5) (ufmg) - Um reservatório de água é constituído de duas partes cilíndricas, interligadas, como mostrado na 
figura. A área da seção reta do cilindro inferior é maior que a do cilindro superior. Inicialmente, esse 
reservatório está vazio. Em certo instante, começa-se a enchê-lo com água, mantendo-se uma vazão 
constante. Assinale a alternativa cujo gráfico MELHOR representa a pressão, no fundo do reservatório, em 
função do tempo, desde o instante em que se começa a enchê-lo até o instante em que ele começa a 
transbordar. 

 

 

6) A pressão no interior de um líquido homogêneo em 

equilíbrio varia com a profundidade conforme o gráfico. 

Considerando g = 10 m/s2, determine: 

a) a pressão atmosférica; 

b) a densidade do líquido; 

c) a pressão hidrostática e a pressão total num ponto 

situado a 5 m de profundidade. 

 

 

7) O esquema representa um recipiente, contendo um gás, conectado com um tubo em U, com mercúrio e 

aberto para o exterior. Na situação de equilíbrio esquematizada, a altura da coluna de mercúrio é 24 cm e a 

pressão atmosférica é 76 cmHg. Determine a pressão exercida pelo gás: 
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a) expressa em centímetros de mercúrio (cmHg); 

b) expressa em N/m2, sendo dadas a densidade do mercúrio (µ = 13,6 . 103 kg/m3) e a aceleração da 

gravidade (g = 9,8 m/s2). 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS:  1) a) 4,8 . 103 Pa    b) 1,6 . 103 Pa      2) µ = 4 g/cm3 ou µ = 4 x 103 kg/m3     3) c     4) d     5) c 

6) a) 1,0 . 105 N/m2      b) 2,0 . 103 kg/m3      c) 1,0 . 105 N/m2 e 2,0 . 105 N/m2       7) a) p = 100 cmHg            

b) 1,33 . 105 N/m2  

 

 

 

 

 

 

 


