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1. (Uem) Sobre líquidos estáticos e incompressíveis, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01) Se uma força F é aplicada à superfície de um fluido e atua sobre uma área A
perpendicular a esta força, então a pressão média P é definida como P = F/A.
02) A pressão em uma determinada profundidade, em relação à superfície de um líquido,
depende do formato do recipiente que contém este líquido.
04) Em um fluido, se dois pontos possuem diferentes profundidades, a diferença entre as
pressões de cada ponto depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da
gravidade local e da diferença entre os valores das profundidades dos dois pontos.
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08) O acréscimo de pressão, em um ponto de um líquido em equilíbrio, transmite-se
integralmente a todos os pontos deste líquido.
16) Quando uma pessoa bebe água usando um canudo, o ar do interior do canudo é
sugado pela boca, reduzindo a pressão no interior do canudo. Assim, a pressão no
interior do canudo torna-se menor do que a pressão atmosférica. Isso faz com que a água
suba pelo interior do canudo e atinja a boca da pessoa.

4



2.Se cavarmos um buraco na areia próxima às águas de uma praia,
acabaremos encontrando água, devido ao princípio físico denominado
Princípio dos Vasos Comunicantes.

Assinale a alternativa que apresenta a aplicação desse princípio, no sistema
formado pelos três recipientes abertos em sua parte superior e que se
comunicam pelas bases, considerando que o líquido utilizado é homogêneo.
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a)

b)

c)

d)

6



3.(Uerj) Algumas cafeteiras industriais possuem um tubo de vidro
transparente para facilitar a verificação da quantidade de café no
reservatório, como mostra a figura. Observe que os pontos A e B
correspondem a aberturas na máquina.

Admita que a área da seção reta horizontal do
reservatório seja 20 vezes maior do que a do tubo de
vidro. Quando a altura alcançada pelo café no tubo é
x, a altura do café no interior do reservatório
corresponde a:
a) x
b) x/2
c) x/10
d) x/20
e) x/30
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4.(Eear) Qual dos recipientes abaixo, contendo o mesmo
líquido, apresenta maior pressão no ponto P ?

a) A    
b) B    
c) C   
d) D    
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5.(UEL) O sifão é usado normalmente nas pias e vasos
sanitários para evitar a passagem de gases e pequenos animais
dentro de casa.
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Além do sifão, usa-se um "respiro", isto é, uma abertura, conectada à
atmosfera externa através de um cano, que:

a) Mantém iguais as pressões nos dois lados dos sifões, ajudando a manter os
níveis de água equilibrados.
b) Serve para manter a ventilação no sistema de descarga.
c) Serve para escoar o excesso de água quando de uma descarga no vaso
sanitário.
d) Serve para retirar o som muito alto de descargas.
e) Aumenta a fluidez da água, ajudando em seu escoamento.
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6.(ENEM) Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as
válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a
alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no
vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin, quanto
maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando
os rejeitos até o sistema de esgoto.
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A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em
relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior
economia de água. A característica de funcionamento que garante essa
economia é devida

a) à altura do sifão de água.
b) ao volume do tanque de água.
c) à altura do nível de água no vaso.
d) ao diâmetro do distribuidor de água.
e) à eficiência da válvula de enchimento do tanque.
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7.(UFPEL)

A expressão "Isso é apenas a ponta de um iceberg" - muito usada
conotativamente, hoje em dia, para mostrar que se vê apenas uma parte
muito pequena de um problema, ficando o resto "escondido" - faz referência
a uma situação física.
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Assinale a alternativa cujos dados se relacionam corretamente com essa
situação.

a) o Poder das Pontas e a Rigidez Dielétrica.
b) Arquimedes e o Teorema do Empuxo.
c) Pascal e o Princípio da Prensa Hidráulica.
d) Newton e o Princípio da Ação e Reação.
e) A Lei de Stevin e a Diferença de Pressão.
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8.(Acafe 2018-adaptado)

Os exercícios feitos nas aulas de hidroginástica podem ajudar
as pessoas com problemas como artrite, pois favorecem a
melhor utilização das articulações afetadas, sem oferecer
risco de agravamento dos sintomas. Pesquisas identificaram
melhora nos casos de pessoas com artrite reumatoide, além
de reduzir dores de osteoartrite.
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Assim, analise as proposições a seguir, marque com V as verdadeiras e com
F as falsas:
( ) Na piscina da hidroginástica aparece uma força de empuxo da água
sobre a pessoa para cima diminuindo o efeito do peso.
( ) O valor da força peso será igual ao empuxo quando a pessoa estiver
boiando em equilíbrio na piscina de hidroginástica.
( ) O valor da força peso só será igual ao empuxo quando a pessoa estiver
totalmente submersa na piscina de hidroginástica.
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9.(Pucrs) Para responder à questão, analise a situação representada na
figura abaixo, na qual uma esfera de isopor encontra-se totalmente
submersa em um recipiente contendo água. Um fio ideal tem uma de suas
extremidades presa à esfera, e a outra está fixada no fundo do recipiente.
O sistema está em equilíbrio mecânico.
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Considerando que as forças que atuam na esfera sejam o peso P
o empuxo E e a tensão T , a alternativa que melhor relaciona
suas intensidades é

a) E = P+T
b) E > P + T
c) P = E + T
d) P > E + T
e) P = E e T = 0
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10.(ENEM) Para oferecer acessibilidade aos portadores de
dificuldades de locomoção, é utilizado, em ônibus e
automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada
uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma
tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar
um pistão que movimenta a plataforma.
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Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s2,
deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a
plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o
fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?

a) 20 N
b) 100 N
c) 200 N
d) 1 000 N
e) 5 000 N
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