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QUESTÕES 
 

1 - Dois líquidos miscíveis têm, respectivamente, densidades d1 = 2,0 g/cm3 e d2 = 3,0 
g/cm3. Qual é a densidade de uma mistura homogênea dos dois líquidos composta, em 

volume, de 40% do primeiro e 60% do segundo? 

a) 2,4 g/cm3; 
b) 2,0 g/cm3; 

c) 2,6 g/cm3; 
d) 1,3 g/cm3 
e) N.r.a. 

 

2 - Uma pessoa resolve segurar uma pequena lapiseira (0,50 mm – diâmetro da grafite), 
usando apenas dois dedos. O dedo médio fica em contato com a parte de cima da lapiseira 

(um círculo de 5,0 mm de raio) e o polegar fica em contato com a grafite, na outra 
extremidade da lapiseira. 
Sabe-se que a lapiseira é pressionada por uma força de 5,0 N; calcule a pressão exercida 

pelaparte de cima da lapiseirasobre o dedomédio e a pressão exercida pela grafite sobre o 
polegar. 

  
3 - OBF – Pretende-se fazer contas esféricas maciças, de 0,60 cm de diâmetro,para  colares, 

utilizando 54 kg de material de densidade d = 2,5 g/cm3. Considerando π = 3, a quantidade de 
colares, cada um com 50 contas, que se pode fabricar é, aproximadamente, igual a: 

 
a)  21.600; 

b)  4.000; 
c)  2.700; 

d)  27.000; 
e)  5.000. 
 

4 - Em São Paulo, a pressão atmosférica (po) corresponde à  
pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 70 cm.  
Considere o esquema da figuraque corresponde a um 

manômetro medindo a pressão de umgás encerrado em uma ampola, num 
laboratórioemSão Paulo. 

 

 
 

 Determine a pressão do gás. 

 
a)  84 cm Hg. 

b)  76 cm Hg. 
c)  70 cm Hg. 
d)  90 cm Hg. 

e)  66 cm Hg. 
 

 
 

5 - UnB/DF – Entre alguns efeitos fisiológicos da pressão, podem-se citar a necessidade de 
equalização das pressões nos dois lados dos tímpanos de um mergulhador, para evitar 
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ruptura, e o efeito da postura na pressão sanguínea. A girafa, por exemplo, por ser um animal 
com altura média de 5,00 m e ter o coração localizado a, aproximadamente, 2,00 m abaixo da 
cabeça, sofre significativas variações na pressão arterial, quando se deita, se levanta ou 

abaixa a cabeça. Julgue os itens abaixo, considerando os seguintes dados: densidade da água 

= 1,00103 kg/m3; densidade do sangue = 1,06103 kg/m3; pressão atmosférica = 1,01105 

N/m2; e aceleração da gravidade = 9,80 m/s2. 

 

a) Sabendo que os pulmões de uma pessoa podem funcionar sob uma diferença de pressão de 
até 1/20 da pressão atmosférica, então, se usar apenas um tubo que lhe permita respiração 

via oral, um mergulhador poderá permanecer submerso, com segurança, a uma profundidade 
aproximada de 0,750 m. 

b) Se um tanque para mergulho, com capacidade para 20,0 L, contém ar sob uma pressão de 

1,50107 N/m2, então o volume de ar à pressão atmosférica necessário para enchê-lo será 

superior a 2,50103 L. 

c) Em uma girafa de altura média, a diferença de pressão hidrostática sanguínea entre o 
coração e a cabeça é igual à existente entre o coração e os pés. 

d) A diferença de pressão hidrostática sanguínea entre a cabeça e os pés de uma girafa de altura 

média é superior a 5,00104 N/m2. 
 

6 - Quando uma pessoa bebe um refrigerante, utilizando um canudo, o líquido sobe pelo 
canudo porque existe força que faz o líquido subir. Essa força está associada 

 
a) à pressão atmosférica. 

b) à pressão do líquido. 
c) a uma região de baixa pressão no líquido. 
d) à baixa pressão dos pulmões da pessoa. 

e) à força de atrito no interior do canudo. 
 

7 - A pressão atmosférica a nível do mar consegue equilibrar uma coluna de mercúrio com 76 
cm de altura. A essa pressão denomina-se 1 atm, que é equivalente a 1,0105N/m2. 
Considerando-se que a densidade da água seja de 1,0103kg/m3 e a aceleração da gravidade 
g = 10 m/s2, a altura da coluna de água equivalente à pressão de 1,0 atm é aproximadamente 

de: 

 
a) 10 m 

b) 76 m 
c) 7,6 m 

d) 760 mm 
 

 

8 - Um copo em forma de cilindro está cheio de água. A pressão na superfície desse copo é 
zero e na base, é P. Um segundo copo, tendo três vezes a altura e duas vezes o diâmetro do 
primeiro copo também está cheio de água. A pressão na base do segundo copo é 

a) P. 

b) 2P. 
c) 3P. 

d) 3P/2. 
e) 3P/4. 
 

9 - O corpo da figura abaixo pode ser apoiado nas faces A, B e C. 

 

C
 

 
 



 
Com relação à pressão exercida sobre o plano de apoio, pode-se afirmar que é: 
a) maior, se apoiado na face A. 

b) maior, se apoiado na face B. 
c) maior, se apoiado na face C. 

d) igual, independente da face de apoio. 
 

 

10 - Na figura abaixo é fornecida a profundidade de um lago em três pontos diferentes A, B e 
C. 

 

10m              15m         20m

A

B

C  
 
Sabendo-se que em qualquer ponto da sua superfície a pressão é de 1,0 atm, pode-se concluir 
que as pressões absolutas nos pontos A, B e C valem, em atm, respectivamente:  

a) 1,0 , 1,0 e 1,0 
b) 1,0 , 1,5 e 2,0 

c) 1,5 , 2,0 e 2,5 
d) 2,0 , 2,5 e 3,0 
e) 2,0 , 3,0 e 4,0 

 

11 - Num laudo médico, foi mencionado que a pressão diastólica do paciente é equivalente à 
pressão exercida na base inferior de uma coluna de 9,50 cm de mercúrio. Considerando-se 

que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1,00x105 N/m2, a medida da pressão arterial 
mencionada no referido laudo médico, em unidades do SI, é: 

a) 1,05 x 104 N/m2 

b) 1,25 x 104 N/m2 
c) 8,00 x 104 N/m2 
d) 1,25 x 105 N/m2 

e) 8,00 x 105 N/m2 
 

12 - O bisturi é um instrumento cirúrgico de corte utilizado para fazer incisões, ou seja, cortes 
no corpo, geralmente em um ato cirúrgico. Existem bisturis de diversos tamanhos de cabo e 
tipos de lâminas, como mostra a figura abaixo. 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bisturi. 
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Um médico escolhe um bisturi com a finalidade de fazer facilmente uma incisão no corpo de 

uma paciente. Nessa situação, assinale a alternativa correta que completa, em sequência, as 
lacunas da frase a seguir. 

O médico deve escolher um bisturi com a lâmina _________, pois isso fará com que ele 
obtenha ___________ no local para fazer a incisão. 
 

a) mais afiada - maior força 
b) menos afiada - maior pressão 

c) mais afiada - maior pressão 
d) mais afiada - maior área de contato 
 

 


