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Lista de Exercícios 

Pré PAS I  
 

Professor: MARCUS VINÍCIUS 

Disciplina:FÍSICA  Assunto: TEOREMA DO EMPUXO 

 

1. Um pedaço de gelo flutua em equilíbrio térmico com uma certa quantidade 

de água depositada em um balde. À medida que o gelo derrete, podemos 

afirmar que: 

a) o nível da água no balde aumenta, pois haverá uma queda de 

temperatura da água. 

b) o nível da água no balde diminui, pois haverá uma queda de 

temperatura da água. 

c) o nível da água no balde aumenta, pois a densidade da água é maior 

que a densidade do gelo. 

d) o nível da água no balde diminui, pois a densidade da água é maior 

que a densidade do gelo. 

e) o nível da água no balde não se altera. 

2. O Brasil pretende construir um submarino nuclear que terá massa 

aproximada de 6 000 toneladas, poderá descer até uma profundidade de 

350 metros e desenvolver uma velocidade máxima aproximada de 12 m/s. 

Suponha as duas situações a seguir: 

(I) que o submarino descrito esteja completamente estático, totalmente 

submerso e próximo à lâmina d’água, em uma determinada região do 

oceano que possui campo gravitacional constante; 

(II) que o submarino descrito esteja navegando à velocidade máxima de 

forma constante, totalmente submerso e próximo à lâmina d’água, 

em uma determinada região do oceano que possui campo 

gravitacional constante. 

Desprezando a coluna d’água acima do submarino, podemos afirmar que 

o empuxo produzido na situação (I) e a quantidade de movimento gerada 

na situação (II), respectiva e aproximadamente, são 

a) 6,0 ∙ 104 N e 7,2 ∙ 104 kg∙m/s. 

b) 6,0 ∙ 104 N e 7,2 ∙ 105 kg∙m/s. 

c) 6,0 ∙ 107 N e 7,2 ∙ 106 kg∙m/s. 

d) 6,0 ∙ 107 N e 7,2 ∙ 107 kg∙m/s. 

e) 6,0 ∙ 107 N e 7,2 ∙ 108 kg∙m/s. 
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3. Um pequeno submarino teleguiado, pesando 1 200 N no ar, movimenta-

se totalmente submerso no mar em movimento horizontal, retilíneo e 

uniforme a 36 km/h. Seu sistema propulsor desenvolve uma potência de 

40 kW. As intensidades da força resistiva da água e do empuxo sobre o 

submarino valem, respectivamente e em newtons, 

 

a) 400 e 1 110. 

b) 400 e 1 200. 

c) 4 000 e 1 200. 

d) 40 000 e 1 110. 

e) 40 000 e 1 200. 

4. Com o objetivo de medir a densidade de um corpo sólido irregular sem 

medir o seu volume, um estudante pendurou o corpo por um dinamômetro, 

com o corpo no ar (Figura I) e com o corpo totalmente imerso em água 

(Figura II). O dinamômetro registrou uma força de módulo 15 N na 

situação da Figura I e uma força de módulo 10 N na situação da Figura II 

. 

 

Supondo que a densidade volumétrica da água seja 1,0 kg / l, o estudante 

calculou corretametne a densidade do corpo e encontrou o seguinte valor, 

em kg / l: 

a) 3,0 

b) 1,5 

c) 2,0 

d) 25 

e) 5,0 
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5. A Hidrostática é a parte da Mecânica que estuda o equilíbrio estático dos 

líquidos. Nesse estudo, o 2º Princípio de Arquimedes diz que  

a) a massa específica de um corpo é a relação entre a massa desse corpo 

e o volume que ela ocupa. 

b) a pressão aplicada a um fluido encerrado em um recipiente transmite-

se integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes do 

recipiente. 

c) a diferença de pressão entre dois níveis diferentes no interior de um 

líquido é igual ao produto da sua massa específica pela aceleração da 

gravidade local e pela diferença de nível entre os pontos considerados. 

d) todo corpo mergulhado, total ou parcialmente, num fluido em repouso, 

recebe um empuxo de baixo para cima, de intensidade igual ao peso 

do fluido deslocado. 

e) a pressão é dada pela relação entre a força normal e a área sobre a 

qual essa força atua. 

6. Alguns materiais não afundam na água por mais que se tente. Explica-se 

este fato principalmente, por meio  

a) da primeira lei de Newton. 

b) do princípio de Pascal. 

c) da lei de Stevin. 

d) da lei da gravitação. 

e) do princípio de Arquimedes. 

7. Uma bola de futebol flutua num líquido com parte do seu volume submerso 

(vide figura ao abaixo). 

 

 

Mantendo-se a bola flutuando e trocando-se o líquido por outro de 

densidade maior, é correto afirmar que: 

a) aumenta o volume submerso da bola. 

b) o empuxo será o mesmo nos dois líquidos. 

c) a força exercida pelo líquido sobre a bola aumenta. 

d) o peso da bola é maior no segundo líquido. 

e) o empuxo é maior no segundo líquido. 
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8. Em um laboratório, são feitas duas experiências objetivando a 

determinação do volume de um corpo de massa m = 4 kg. Na primeira, o 

corpo é suspenso por um dinamômetro e, na segunda, repete-se o 

experimento, só que desta vez o corpo é mergulhado em um recipiente 

com água, atingindo o equilíbrio quando se encontra totalmente submerso. 

O valor D1, obtido na primeira experiência, é o dobro do obtido na segunda, 

D2, ambos medidos em situação de equilíbrio. Adotando-se a densidade da 

água como sendo 1 x 103 kg/m3, obtém-se o volume do corpo, em m3, 

igual a: 

 

a) 5 x 10–2. 

b) 1 x 10–2. 

c) 2 x 10–3. 

d) 4 x 10–3. 

e) 8 x 10–3. 

9. Um guindaste é utilizado para retirar um “container” , inicialmente em 

repouso, no fundo do mar, conforme mostra a figura: 

 

 

São conhecidas as seguintes grandezas:  

- aceleração local da gravidade: 10 m/s2  

- massa do “container” (com conteúdo): 12 x 103 kg. 

- volume do “container”: 10 m3 

- massa específica da água do mar: 1,03 x 103 kg/m3. 

- profundidade do “container” (figura): 25 m 

Sabe-se que, enquanto totalmente submerso, o “container” é içado com 

uma aceleração constante de 5,0 x 10-3 m/s2. Nesta situação, considera-
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se desprezível a resistência oposta pela água ao movimento do 

“container”. Também inexistem no local correntes marítimas que possam 

abalar o seu movimento. 

a) Represente em um diagrama as forças que agem sobre o “container” 

durante o içamento, enquanto ele está totalmente submerso. 

Identifique os agentes destas forças. 

b) Determine o valor da velocidade do “container” imediatamente antes 

de sua parte superior emergir na superfície da água. 

c) Determine o valor do trabalho realizado pelo guindaste no processo de 

içamento do “container”, desde a partida do fundo do mar até que sua 

parte superior surja na superfície da água. 

 

GABARITO 

1. E 

2.  D 

3.  C 

4.  A 

5.  D 

6.  E 

7.  B 

8. C 

9.  

E

T

a.

P

P - Peso - Agente - Terra

T - Tração - Agente Cabo

E - Empuxo - Agente àgua
                       do mar

 

b) 5,0 . 10-1m/s 

c) 4,3 . 103J  


