
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Anderson 
 
01. (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 31 g 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.     

  
02. (Ueg 2019)  Em um recipiente cilíndrico, de 5,0 cm  de raio, são despejados 200 mL  de água e 200 mL  de 

óleo. Considerando que a densidade da água vale 31,0 g cm  e que a do óleo vale 30,8 g cm ,  qual será 
aproximadamente a pressão total, em 2N m ,  somente por esses líquidos no fundo do recipiente?  
Considere 3.    
a) 320     
b) 800     
c) 540     
d) 160     
e) 480     

  
03. (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 1 m 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.  
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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.     

  
04. (Uel 2019)  A hipertensão é uma doença que afeta aproximadamente 25% dos brasileiros e pode levar à 

morte. Como não tem cura, o controle da pressão arterial deve ser feito periodicamente nas pessoas 
diagnosticadas com a doença. Para medir a pressão, utiliza-se um aparelho conhecido por 
esfigmomanômetro, conforme demonstrado na figura 1 a seguir. 
 

 
 
A bolsa que se infla de ar (manguito), figura 1, deve ser colocada no braço esquerdo do paciente na 
mesma altura do coração, uma vez que, conforme a hidrostática, a pressão é a mesma para fluidos em 
uma mesma altura em vasos comunicantes. Os valores de pressão arterial considerados normais são de 
120 mmHg  para pressão sistólica e de 80 mmHg  para pressão diastólica, o famoso "12  por 8". 
 
Considerando a densidade do sangue igual à da água, 3d 1000 kg m ,  a aceleração da gravidade 

2g 10 m s ,  e que 1 mmHg de pressão equivale a 130 Pa,  responda aos itens a seguir. 
a) Calcule qual seria o valor da pressão sistólica de uma pessoa normal caso o manguito fosse colocado 

em seu punho, conforme ilustra a figura 2. 
Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item. 

b) Sendo o valor da pressão sistólica medida na altura do coração igual a 120 mmHg  obtenha o valor da 
pressão arterial medida com a pessoa deitada, com o corpo todo em uma superfície plana, se o 
manguito for colocado no seu tornozelo. Justifique sua resposta.  

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Texto para a(s) questão(ões) a seguir. 
 

Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses 
drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até cinquenta metros de 
profundidade e operar por até duas horas e meia.  
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05. (Unicamp 2019)  Frequentemente esses drones são usados para medir a temperatura da água (T)  em 
função da profundidade (d),  a partir da superfície (d 0),  como no caso ilustrado no gráfico a seguir 
(dados adaptados). 

 

 
 

Considere que a densidade da água é 31.000 kg m   e constante para todas as profundidades medidas 
pelo drone. Qual é a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e uma profundidade para a qual a 
temperatura da água é T 19 C?    
Dados: Se necessário, use aceleração da gravidade 2g 10 m s ,  aproxime 3,0   e 51 atm 10 Pa.   
a) 31,4 10 Pa.     
b) 42,0 10 Pa.     
c) 44,0 10 Pa.     
d) 47,0 10 Pa.     

  

06. (Upf 2018)  Analise as seguintes afirmativas sobre fluidos:  
 

I. Um fluido em estado gasoso não exerce força de empuxo sobre um corpo nele mergulhado.  
II. O empuxo sofrido por um corpo em água doce é o mesmo sofrido por esse corpo em água salgada.  
III. A diferença de pressão entre dois pontos de uma mesma vertical, dentro de um líquido, depende da 

distância que separa esses pontos.  
IV. Segundo o princípio de Arquimedes, o acréscimo de pressão exercida num ponto de um líquido se 

transmite a todos os pontos do líquido.  
 

Está correto apenas o que se afirma em:   
a) IV.     
b) II.     
c) III.     
d) II e III.     
e) II e IV.     

  

07. (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. 

 

 
Em qual registro ocorria o vazamento?  
a) I     b) II     c) III     d) IV     e) V    
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08. (Pucrj 2018)  Um copo cilíndrico, com base de área 210,0 cm ,  contém 50,0 g  de gelo flutuando em água. 
A altura da superfície da água, em relação à base do copo, é de 10,0 cm. Ao absorver calor da vizinhança, 
o gelo derrete. Após o derretimento de todo o gelo, encontre a nova altura da superfície da água, em cm. 
 
Dados: 2 3 3

geloáguag 10m s ; 1,00 g cm ; 0,92 g cm       
a) 12,5     
b) 11,0     
c) 10,0     
d) 0,92     
e) 0,80     

 
09. (Ufjf-pism 2 2017)  André está muito empolgado com a sua viagem ao Oriente Médio, pois irá visitar o Mar 

Morto, que é um grande lago de água salgada. Na verdade, a concentração de sal na água daquele lugar é 
tão grande que a mudança de densidade da água é bem considerável. André resolveu então levar seu 
densímetro caseiro para a viagem, para conferir essa mudança de densidade. O densímetro consiste em 
um tubo cilíndrico de vidro, de 2,0 cm de diâmetro, fechado na parte inferior, contendo uma pequena 
quantidade de areia no fundo, como mostra a figura. O restante do tubo contém apenas ar, de densidade 
desprezível. O densímetro de André é graduado na escala x,  com x 0  no fundo do cilindro. 

 
Para calibrar o densímetro, André o colocou na piscina da sua casa, notando que a água atingiu a escala 

px 24,0 cm.  
a) Durante sua tão esperada viagem, ao colocar seu densímetro na água do Mar Morto, ele viu que o 

nível da água estava em mx 20,0 cm.  Qual a densidade da água no Mar Morto? 
b) Qual a massa do densímetro de André? 
c) André não parou por aí, e tentou mergulhar a uma profundidade de 1,5 m no grande lago, que é a 

profundidade da sua piscina. Qual o módulo da diferença entre as pressões sob as quais André foi 
exposto no fundo da piscina de sua casa e no grande lago de água salgada?  

  
10. (Pucrs 2014)  A umidade relativa é a razão obtida dividindo-se a massa de vapor de água presente num 

dado volume de ar pela massa de vapor de água que poderia estar presente nesse mesmo volume e à 
mesma temperatura, caso o ar estivesse saturado. Portanto, ar saturado de vapor de água tem umidade 
relativa de 100%.  
Verifica-se, que numa sala com 3320 m  de ar a 23°C,  a umidade relativa é de 50%. Sabendo-se que ar 
saturado a 23°C  contém 20 gramas de vapor de água por metro cúbico de ar e que a massa específica da 
água é 1,0 kg / L ,  conclui-se que, se todo o vapor de água presente na sala fosse liquefeito, seria possível 
obter um volume de água de  
a) 2,0 L     
b) 2,5 L     
c) 2,8 L     
d) 3,0 L     
e) 3,2 L    


