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1. (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.
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2. (Upf 2018) Durante um churrasco, o assador percebe que
a faca está “sem fio” e decide afiá-la. Como resultado desse
processo, a faca passa a cortar a carne com maior facilidade
com o mesmo esforço. Dentre as razões que justificam esse
fenômeno, está a de que afiar a faca resulta em

a) redução de pressão.
b) redução de força.
c) aumento de sensibilidade.
d) redução de área de contato.
e) aumento de força.
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3. (Eear 2019) A superfície de um líquido em repouso em
um recipiente é sempre plana e horizontal, pois todos os
seus pontos suportam a mesma pressão. Com base nessa
afirmação, responda qual Lei descreve esse fenômeno
físico.

a) Lei de Pascal
b) Lei de Stevin
c) Lei de Torricelli
d) Lei de Arquimedes
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4.(Enem) Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia
de água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições a
diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por
nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o
escoamento da água, conforme ilustrado na figura.
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Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas

situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente?

a) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não

muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da

coluna de água.

b) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna;

altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão

atmosférica na altura do furo.

7



c) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna;

altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão

atmosférica na altura do furo.

d) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna;

regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão

atmosférica.

e) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não

muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da

coluna de água.
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5. (Enem 2018) Talvez você já tenha bebido suco usando dois
canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se
colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do
líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você
terá dificuldade em bebê-lo.
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Essa dificuldade ocorre porque o(a)
a) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente
dobra de valor.
b) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar
aspirado é muito maior que o volume de suco.
c) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois
canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.
d) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da
coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.
e) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor
daquela que atua sobre o suco.
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6. Em uma festa de aniversário infantil, um balão cheio de gás
Hélio é solto por uma criança e imediatamente começa a
subir, afastando-se da superfície da Terra até uma altitude de
aproximadamente 4.000 m. É correto afirmar que, nesse
movimento de subida,

a) o volume do bolão diminui.
b) a pressão no interior do balão aumenta.
c) o volume do balão aumenta.
d) a pressão externa ao balão não se altera.
e) a massa de gás contida no interior do balão diminui.
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7. A amarelinha é uma brincadeira em que, em alguns
momentos, a criança deve se apoiar com os dois pés no chão e,
em outros, com apenas um.
Quando uma criança está equilibrada somente sobre um pé, a
pressão exercida por ela sobre o chão, comparada com a
pressão que é exercida quando a criança tem seus dois pés
apoiados é

a) quatro vezes maior.
b) duas vezes maior.
c) numericamente igual.
d) duas vezes menor.
e) quatro vezes menor.
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8. (Mackenzie) A pressão exercida por uma coluna de água
de 10,0 m de altura é igual a 1,0 atm. Um mergulhador
encontra-se a uma profundidade H da superfície livre da
água, onde a pressão atmosférica é 1,0 atm. A pressão
absoluta sobre o mergulhador é de 5 atm. A profundidade
que o mergulhador se encontra é
a) 50 m
b) 40 m
c) 30 m
d) 20 m
e) 10 m
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9. (Fuvest) O comandante de um jumbo decide elevar a
altitude de voo do avião de 9000 m para 11000 m. Com
relação à anterior, nesta 2ª altitude:

a) a distância do voo será menor.
b) o empuxo que o ar exerce sobre o avião será maior.
c) a densidade do ar será menor.
d) a temperatura externa será maior.
e) a pressão atmosférica será maior.
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10. (Fepar 2019) Leia o texto a seguir sobre a descoberta do
local em que o Titanic se encontra até os dias de hoje.

Nos finais de 1970 e início de 1980 um empresário norte-americano patrocinou
diversas expedições para tentar localizar o Titanic, mas nenhuma delas teve êxito.
Somente em 1º de setembro de 1985, numa expedição oceanográfica franco-
estadunidense, o Dr. Robert Ballard (hoje com 76 anos) descobriu os destroços do
Titanic, submersos a metros de profundidade, ao sul dos Grandes Bancos de
Newfoundland.
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( ) À medida que o Titanic afundava, a pressão sobre seu casco
aumentou de forma diretamente proporcional à profundidade em
que ele se encontrava (considerando constante a densidade da água
do mar).
( ) A pressão absoluta no local onde o Titanic se encontra até hoje
é de aproximadamente 385,3 atm.
( ) A pressão efetiva de uma coluna de 10 m de água corresponde
a 1 atm.

DADOS :
μágua = 1g/cm3

g = 10 m/s2
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11.(Usf) Um manual de instruções de um aparelho medidor de
pressão (esfigmomanômetro) traz as seguintes informações para
o uso correto do aparelho:
- Sente-se em uma cadeira que tenha encosto.
- Coloque seu braço sobre uma mesa de modo que a braçadeira
esteja no mesmo nível que seu coração.
- Coloque os dois pés no chão.
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Das alternativas a seguir, assinale a que apresenta o princípio físico que
tem relação direta com a posição correta da braçadeira.

a) Se um corpo está em equilíbrio sob a ação exclusiva de três forças não
paralelas, então elas deverão ser concorrentes.
b) Pontos de um mesmo líquido em equilíbrio situados em um mesmo
plano horizontal recebem pressões iguais.
c) As alturas alcançadas por dois líquidos imiscíveis em um par de vasos
comunicantes são inversamente proporcionais às suas massas
específicas.
d) Um líquido confinado transmite integralmente, a todos os seus
pontos, os acréscimos de pressão que recebe.
e) Todo corpo mergulhado em um fluido recebe um empuxo vertical, de
baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado.
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