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01. (Famerp 2020) Durante uma festa infantil, em um local em que a aceleração gravitacional é igual a 

210 m s ,  um balão de gás, de volume 3 33,0 10 m  e peso 23,3 10 N,  escapou da mão de uma criança 
e atingiu o teto da sala, onde ficou em equilíbrio estático. 

 
 

a)  Determine a massa do balão, em kg,  e a sua densidade, em kg/m3. 

b)  Considerando a densidade do ar igual a 31,3 kg m ,  calcule a intensidade da força, em newtons, que o 
teto exerce sobre o balão.  

  
02. (Uerj 2020) Em uma experiência escolar, foram utilizados um recipiente contendo um líquido de 

densidade 3d 1,8 g cm  e um corpo esférico homogêneo com massa m 1,2 kg  e volume 3V 0,001m .  
 

Calcule a densidade do corpo, em 3kg m .  Em seguida, indique se ele flutuará ou afundará no líquido, 
justificando sua resposta.  

  
03. (G1 - cftmg 2020) Uma esfera tem seu peso mensurado por um dinamômetro em duas situações. Na 

primeira, a esfera está pendurada no ar, e, na segunda, ela está mergulhada em água. 

 
 

Considerando os dados da figura, o valor do empuxo, em newtons, que a esfera recebe ao ser mergulhada 
na água é igual a  
a)  17,5.     
b)  10,0.     
c)  7,5.     
d)  2,5.     

  
04. (Famerp 2019) Um paralelepípedo reto-retângulo é apoiado sobre uma superfície plana, horizontal e lisa, 

primeiramente sobre a face de lados 10 cm  e 15 cm,  como mostra a figura 1. Nessa situação, a pressão 
que o paralelepípedo exerce sobre a superfície é 16.000 Pa.  
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Posteriormente, o paralelepípedo é apoiado na mesma superfície, mas sobre a face de lados 15 cm  e 
20 cm,  como mostra a figura 2. 

 
a)  Calcule a pressão, em pascals, que o paralelepípedo exerce sobre a superfície na situação da figura 2. 
b)  Ao ser colocado em um recipiente contendo água, cuja massa específica é 3 31,0 10 kg m ,  esse 

paralelepípedo imerge até se apoiar no fundo do recipiente, que é plano e horizontal. Considerando a 
aceleração gravitacional igual a 210 m s ,  calcule a força, em newtons, aplicada pelo fundo do 
recipiente no paralelepípedo.  

  
05. (Uece 2019) Considere uma situação em que uma pessoa segura um prego metálico com os dedos, de 

modo que a ponta desse prego fique pressionada pelo polegar e a cabeça pelo indicador. Assumindo que a 
haste do prego esteja em uma direção normal às superfícies de contato entre os dedos e o prego, é correto 
afirmar que  
a)  a força que atua na ponta do prego é maior que a atuante na cabeça.     
b)  a pressão do metal sobre o indicador é maior que sobre o polegar.     
c)  a pressão do metal sobre o indicador é menor que sobre o polegar.     
d)  a força que atua na ponta do prego é menor que a atuante na cabeça.     

  
06. (Ufrgs 2019) Em um tubo transparente em forma de U  contendo água, verteu-se, em uma de suas 

extremidades, uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Considere a densidade da água 
igual a 31g cm .  

 
A figura abaixo mostra a forma como ficaram distribuídos a água e o líquido (em cinza) após o equilíbrio. 

 
 

Qual é, aproximadamente, o valor da densidade do líquido, em 3g cm ?   
a)  1,5.     
b)  1,0.     
c)  0,9.     
d)  0,7.     
e)  0,5.     
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07. (Famerp 2019) Em 1643, Evangelista Torricelli realizou um experimento com o qual mediu a pressão 
atmosférica terrestre ao nível do mar. Encheu com mercúrio um tubo de aproximadamente 1m  de 
comprimento, fechou-o e, invertendo o tubo, mergulhou sua extremidade em outro recipiente também 
contendo mercúrio. Após a abertura da extremidade do tubo, o mercúrio desceu até estabilizar-se à altura 
de 76 cm.  

 
 

Anos depois, por iniciativa de Blaise Pascal, o mesmo experimento foi realizado na França, no alto de uma 
montanha, e a coluna de mercúrio se estabilizou a uma altura de 60,8 cm.  
 
Considerando a pressão atmosférica ao nível do mar igual a 51,0 10 Pa  e que a aceleração da gravidade 
tem o mesmo valor no alto da montanha e ao nível do mar, a pressão atmosférica no alto da montanha 
onde foi realizado o experimento era  
a)  38,0 10 Pa.     

b)  46,6 10 Pa.     

c)  41,25 10 Pa.     

d)  48,0 10 Pa.     

e)  36,6 10 Pa.     
  
08. (Enem PPL 2018) A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a 

presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o 
vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. 
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Em qual registro ocorria o vazamento?  
a)  I    
b)  II    
c)  III    
d)  IV    
e)  V    

  
09. (G1 - ifba 2017) Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal, cujos diâmetros das seções 

transversais circulares valem 2,0 cm  e 10,0 cm,  respectivamente, conforme figura. 

 
 

É desejável elevar veículos a velocidade constante, cuja carga máxima seja de até 4.000,0 kg.  

Considerando a gravidade local igual a 210,0 m s ,  o módulo da força 1F ,


 em newtons, necessária para 
elevar esta carga máxima, vale:  
a)  40.000,0     
b)  10.000,0     
c)  4.000,0     
d)  1.600,0     
e)  1.000,0     

  
10. (Eear 2016) No interior de um pneu de bicicleta a pressão é de aproximadamente 5 22,5 10 N m .  Para 

encher o pneu até tal pressão é utilizada uma bomba cujo êmbolo possui um diâmetro de 6 cm.   
 

 
 

Qual o valor da força mínima, em N,  que deve ser aplicada sobre a manivela da bomba para encher o pneu 
da bicicleta? (Considere 3).π    
a)  475     
b)  575     
c)  675     
d)  775     


