
REVISãO DE HIDROSTÁTICA.                                
1)PUC-SP) Em uma cena de um filme, um 
indivíduo corre carregando uma maleta tipo 
007.volume V=20 dm³) cheia de barras de um 
certo metal. Considerando que um adulto de 
massa média (m=70kg) pode deslocar, com 
uma certa velocidade, no máximo o 
equivalente à sua própria massa, indique 
qual o metal contido na maleta. Observando 
os dados. Informações Adicionais: dado                 
(1 dm³=1L=1000 cm³) Densidade em g/cm³: 
alumínio 2,7; zinco 7,1; prata 10,5; chumbo 
11,4; ouro 19,3 g/cm³:                                               
A) Alumínio.            B) Zinco.  C) Prata.         
D) Chumbo.             E) Ouro.                                                      
2). (Fuvest-SP) Um motorista para em um 
posto e pede ao frentista para regular a 
pressão dos pneus de seu carro em 25 
"libras" (abreviação da unidade "libra força 
por polegada quadrada" ou "psi"). Essa 
unidade corresponde à pressão exercida por 
uma força igual ao peso da massa de 1 libra, 
distribuída sobre uma área de 1 polegada 
quadrada. Uma libra corresponde a 0,5 kg e 1 
polegada igual a  25.10-3 m, 
aproximadamente. Como 1 atm corresponde 
a cerca de 105 Pa (N/m2), no S.I aquelas       
25 "libras" pedidas pelo motorista:                
A) 2 atm              B) 1 atm.             C) 0,5 atm.   
D) 0,2 atm           E) 0,01 atm. 

3)-(FMTM-MG) A válvula reguladora de 
pressão em uma panela de pressão tem 
massa igual a 60g e está apoiada sobre um 
orifício de diâmetro 2,8mm da tampa da 
panela, vedando perfeitamente a 
comunicação do exterior com o interior.  
Calcular a mínima variação de pressão no 
interior da panela, que fará com que a 
válvula permita o escape do vapor do interior 
da panela, é, aproximadamente, em(N/m2) Pa:                 
(Dado π=3) (g=10m/s2)  A) 0,8.105     B) 0,8.105                                          
C) 1,0 .105        D) 1,2 .105         E) 1,2 .105 
4) (Fuvest) . Uma lata de óleo de 900 ml e 
densidade 0,8 g/cm3 e adotando aceleração 
da gravidade 10 m/s2.a) Calcular a massa de 
óleo em grama e kg , e o peso em newton ( N 
b) Calcular quantas latas de óleo podem ser 
preenchidas com 180 kg de óleo.  

5)-(FUVEST-SP) A janela retangular de um 
avião, cuja cabine é pressurizada, mede    0,5 
m por 0,25 m. Quando o avião está voando a 
uma certa altitude, a pressão em seu interior 
é de, aproximadamente, 1,0 atm, enquanto a 
pressão ambiente fora do avião é de 0,60 
atm. Nessas condições, a janela está sujeita 
a uma força, dirigida de dentro para fora, 
igual ao peso, na superfície da Terra, da 
massa de:   (obs.:1 atm = 105Pa = 105 N/m2).  
a) 50Kg               b) 320Kg.     c) 480Kg.          
d) 500Kg.            e) 750 Kg. 
6) (Unicamp.)O texto se refere ao combate ao 
mosquito vetor da dengue. Um parâmetro 
importante usado no acompanhamento da 
proliferação da dengue nas grandes cidades 
é o raio de vôo do mosquito, que consiste na 
distância máxima dentro da qual ele pode ser 

encontrado a partir do seu local de origem. 
Esse raio, que em geral varia de algumas 
centenas de metros a poucos quilômetros, é 
na verdade muito menor que a capacidade 
de deslocamento do mosquito. 
a) Considere que o mosquito permanece em 
vôo cerca de 2 horas por dia, com uma 
velocidade média de 0,50 m/s. Sendo o seu 
tempo de vida igual a 30 dias, calcule a 
distância percorrida (comprimento total da 
trajetória) pelo mosquito durante a sua vida. 
b) Assumindo que a pressão necessária para 
perfurar a pele humana seja P = 2,0.107 N/m2, 
calcule a força mínima que deve ser exercida 
pelo mosquito na sua picada. A área do seu 
aparelho bucal picador em contato com a 
pele é A = 2,5 .10-11 m2. 
7)(VUNESP) Em uma competição esportiva, 
um halterofilista de 80 kg, levantando uma 
barra metálica de 120 kg, apoia-se sobre os 
seus pés, cuja área de contato com o piso é 
de 25 cm2.Considerando g = 10m/s² e 
lembrando-se de que a pressão é o efeito 
produzido por uma força sobre uma área, e 
considerando que essa força atua 
uniformemente sobre toda a extensão da 
área de contato.  Calcular a pressão exercida 
pelo halterofilista sobre o piso, em pascal.           

8)-(FUVEST-SP) O organismo humano pode 
ser submetido, sem consequências danosas, 
a uma pressão de no máximo 4.105N/m2 e a 
taxa de variação de pressão de no máximo 
104N/m2 por segundo. Dado                    
Patmosférica = 1,0 . 105 Pa   g= 10 m/s2           
dágua do mar = 1,0 g/cm3 = 1000 kg/m3.               . 
a) qual a máxima profundidade recomendada 
a um mergulhador?  b) qual a máxima 
velocidade de movimentação na vertical 
recomendada para um mergulhador? 
9)-. (Fatec-SP) Submerso em um lago, um 
mergulhador constata que a pressão absoluta no 
medidor que se encontra no seu pulso corresponde 
a 1,6 x105 N/m2. Um barômetro indica a pressão 
atmosférica local de 1,0 x105 N/m2. Considere a 
massa específica da água sendo      103 kg/m3 e a 
aceleração da gravidade, 10 m/s2.Calcular a 
profundidade do mergulhador.            a) 1,6 m          
b) 6,0 m      c) 16 m       d) 5,0 m      e) 10 m 

10)-(MACK) Uma lata cúbica de massa 600g e 
aresta 10 cm flutua verticalmente na água 
(densidade absoluta ou massa específica 
d= 1,0 g/cm3) contida em um tanque. O 
número máximo de bolinhas de chumbo de 
massa 45g cada, que podemos colocar no 
interior da lata, sem que ela afunde, é:          
a)5    b) 6   c) 7     d) 8     e)9       

11)-(MACKENZIE) Um bloco maciço de ferro 
de densidade 8,0 g/cm3 com 80kg encontra-
se no fundo de uma piscina com água de 
densidade 1,0 g/cm3 e profundidade 3,0m. 
Amarrando-se a esse bloco um fio ideal e 
puxando esse fio de fora da água, leva-se o 
bloco à superfície com velocidade constante. 
g = 10 m/s2. Calcular a força aplicada no fio:  



12). (UNIPAC) Uma prensa hidráulica possui 
pistões com diâmetros 10 cm e 20 cm. Se 
uma força de 120N atua sobre o     pistão 
menor, pode-se afirmar que esta prensa 
estará em equilíbrio quando sobre o pistão 
maior atuar uma força de:  a) 30N       b) 60N            
c) 480N               d) 240N               e) 120N. 

13). (Uerj 2016)  Uma barca para transportar 
automóveis entre as margens de um rio, 
quando vazia, tem volume igual a 100m3 e 
massa igual a 4,0 x 104kg. Considere que 
todos os automóveis transportados tenham a 
mesma massa de 1,5 x 103kg e que a 
densidade da água seja de 1000kg /m3.   
O número máximo de automóveis que podem 
ser simultaneamente transportados pela 
barca corresponde a: 

     a) 10   b) 40   c) 80   d) 120                                                                 
 14)Dois fugitivos devem atravessar um lago 
sem serem notados. Para tal, emborcam um 
pequeno barco, que afunda com o auxílio de 
pesos adicionais. O barco emborcado 
mantém, aprisionada em seu interior, uma 
certa quantidade de ar, como mostra a 
figura. 

 

  No instante retratado, tanto o barco quanto 
os fugitivos estão em repouso e a água está 
em equilíbrio hidrostático. Considere a 
densidade da água do lago igual a 
1,0.103kg/m3 e a aceleração da gravidade 
igual a 10m/s2.Usando os dados indicados 
na figura, calcule a diferença entre a pressão 
do ar aprisionado pelo barco e a pressão do 
ar atmosférico.(Resp:N/m2)                                         
15)-(UNIFESP-SP) Uma pessoa com massa 
de 80 kg, suspensa por um cabo de massa e 
volume desprezíveis, atado a um 
dinamômetro, é colocada em um tanque com 
água de tal forma que fique ereta, na posição 
vertical e completamente imersa. 

 

 d(água) = 103 kg/m3, 1 atm= 1,0 × 105 N/m3 e 

a g = 10 m/s2 e que a água e a pessoa estão 
em repouso em relação ao tanque, calcule: 
a) A pressão externa nos pés dessa pessoa, 
que se encontram 2,0 m abaixo do nível da 
água.b) O volume da pessoa, se o peso 
aparente registrado pelo dinamômetro é de 
40 N. 
16)-(ENEM-MEC)Em um experimento 
realizado para determinar a densidade da 
água de um lago, foram utilizados alguns 
materiais conforme ilustrado: um 

dinamômetro D com graduação de 0N a 50 N 
e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de 
aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi 
conferida a calibração do dinamômetro, 
constatando-se a leitura de 30 N quando o 
cubo era preso ao dinamômetro e suspenso 
no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, 
até que metade do seu volume ficasse 
submersa, foi registrada a leitura de 24 N no 
dinamômetro. (g= 10 m/s2).Calcular a 
densidade da água do lago, em g/cm3.              
a)0,6      b)1,2       c)1,8       d) 1,0     e)2,4  

 

17)-(UNIFESP-SP) Em uma atividade 
experimental, um estudante pendura um 
pequeno bloco metálico em um dinamômetro. 
Em seguida, ele imerge inteiramente o bloco 
pendurado em um determinado líquido 
contido em uma proveta; o bloco não encosta 
nem no fundo nem nas paredes da proveta. 
Por causa dessa imersão, o nível do líquido 
na proveta sobe 10 cm3 e a marcação do 
dinamômetro se reduz em 0,075 N. 
a) Represente o bloco imerso no líquido e as 
forças exercidas sobre ele, nomeando-as.              
g = 10 m/s2.b) Determine a densidade do 
líquido.  

 

18)Um barco está puxando um pedaço de 
ferro do fundo do  mar  com  o  auxílio  de  um  
motor.  O Sistema é formado por duas 
roldanas e um cabo de aço preso no ferro e 
no motor. Considere a densidade do ferro  de  
7000  kg/m3e sua massa de 14000 kg. Assinale 
a alternativa correta que indica o valor, em N, 
da tração no cabo de aço ligado ao Motor 
quando o ferro é puxado com velocidade 
Constante. (dágua=1g/cm3=1000kg/m3 )          
(g=10m/s2)                                                                        
a)2×104      b)14×104         c)7×104     d)12 .104 
19). Uma sala tem as seguintes dimensões:   
6,0 m x4,0 m x 2,5 m. A densidade do ar é de 
1,2 Kg/m3  e a aceleração da gravidade vale 
10m/s2 .  Calcular: l) O volume da sala em m3,  
e em litros. ll) A massa de ar em Kg.                                        
lll) O peso do ar em newtons (N) .                           

 
20)(UEPI) Em um toca-discos, a força que a 
agulha exerce sobre o disco é de 1·10-3 kgf e 
aponta da agulha tem uma área de 1·10-7 cm2 
Considere 1 atm = 1 kgf/cm2 .Calcular , a 
pressão que a agulha exerce sobre o disco em 
atmosferas, igual a :     a) 10-4            b) 10-3           
c)104                   d) 103                e) 10-10 


