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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 22 

Mecânica de Fluídos – Hidrostática 

1. Um anticongelante de um radiador consiste em 70% (m/m) de etilenoglicol, de massa volúmica 0,8 g/cm3, 

e 30% (m/m) de água, densidade 1g/cm3. Qual a densidade da mistura? 

2. Qual a pressão à profundidade de 1 km, em relação à superfície de um oceano? Ignore o facto de a 

densidade do mar variar com a profundidade, considere 𝜌𝑜𝑐𝑒𝑎𝑛𝑜 = 1,03 × 103𝑘𝑔/𝑚3 e a pressão atmosférica 

1 atm. 

3. O balão representado na figura tem 4/5 do seu volume ocupado com um gás à 

pressão de 0,77×105 Pa. O balão tem a capacidade de 10 L e comunica com um 

tubo em U que contém mercúrio, 𝜌𝐻𝑔 = 13,6 𝑔/𝑐𝑚3. 

Calcule a altura h sabendo que o sistema está em equilíbrio quando a pressão 

exterior é de 1,0 atm. 

 

4. Um tubo em U de secção uniforme, está aberto nas duas extremidades. 

Deitou-se água num dos ramos do tubo até que o nível estabilizasse e, em 

seguida, deitou-se pelo outro ramo, um líquido A, imiscível com a água, como 

se indica na figura. A superfície de separação dos dois líquidos equivale a h=0.  

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3   

  𝜌𝐴 = 1,26 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

Calcula a razão entre as alturas dos líquidos em cada ramo em relação a h=0. 

 

 

5. Um recipiente fechado contém um líquido e está ligado ao 

exterior por dois pistões: um com uma área pequena A1=1 cm2 e 

um maior de área A2=100 cm2, como se indica na figura. 

Os dois pistões estão à mesma altura. 

Quando uma força F1=100 N é aplicada, para baixo, no pistão de 

menor área, que massa m pode ser levantada pelo pistão de maior 

área? 

6. Um balão esférico cheio de hélio à pressão normal está em equilíbrio no ar. O balão tem uma carga de 

2,0 kg que inclui a massa do balão. Calcule o raio do balão. 

𝜌ℎé𝑙𝑖𝑜 = 0,18 × 103 𝑘𝑔/𝑚3  𝜌𝑎𝑟 = 1,29 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 
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7. Um corpo de peso 30 N requer uma força de 10 N para que fique totalmente mergulhado em água. Qual 

a sua densidade? 

8. Um icebergue de densidade 920 kg/m3 flutua na água de um oceano de densidade 1025 kg/m3, expondo 

um volume de 106 m3. 

8.1. Qual a massa total do icebergue? 

8.2. Qual a percentagem do icebergue mergulhado? 

9. Uma esfera flutua na água com 60% do seu volume mergulhado e flutua em óleo com 70% do seu volume 

mergulhado. Qual a densidade do óleo? 

10. Um corpo C de massa m e massa volúmica  flutua num líquido L de massa volúmica 𝜌𝐿 = 3𝜌. A massa 

da sobrecarga S que é necessário colocar sobre o corpo C para que este flutue totalmente imerso nesse 

líquido é igual a: 

(A) 𝑚 

(B) 
𝑚

2
 

(C) 
𝑚

3
 

(D) 2𝑚 

11. Observe a figura e os dados nela inseridos. Admita que o 

volume do corpo X é igual ao volume do corpo Y e que a 

massa volúmica da solução A é maior que a da água. Qual 

das seguintes afirmações é verdadeira? 

(A) A massa volúmica da substância que constitui o corpo 

X é maior do que a massa volúmica da substância que 

constitui o corpo Y. 

(B) A impulsão exercida no corpo X é maior do que a 

impulsão exercida no corpo Y. 

(C) A força gravítica que atua no corpo X é menor do que a força gravítica que atua no corpo Y. 

(D) Os corpos X e Y são feitos da mesma substância. 

 

12. Observe a figura. Um cubo de plástico de aresta a e massa volúmica 0,9×103 kg/m3 está mergulhado 

parcialmente em água e a restante parte imersa em óleo, não miscível com água.  

 

Determine a fração da aresta do cubo que se encontra mergulhada em cada líquido. 

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3   𝜌ó𝑙𝑒𝑜 = 0,7 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 
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13. Um corpo de um material de massa volúmica 𝜌𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 = 0,8 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 está mergulhado em água de 

massa volúmica 𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,0 × 103 𝑘𝑔/𝑚3.  

13.1. Calcule a fração do volume imerso. 

13.2. Calcule a aceleração do corpo quando, totalmente imerso, é subitamente largado. 

14. Considera a figura onde está representada uma pequena esfera, feita de um material de massa volúmica 

𝜌𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 1,0 × 103 𝑘𝑔/𝑚3. A esfera encontra-se presa, por um fio inextensível e de massa desprezável, no 

fundo de um recipiente que contém um líquido de massa volúmica 𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 2,0 × 103 𝑘𝑔/𝑚3. O fio está 

sujeito a uma tensão de 0,04 N. 

 

14.1. Represente as forças que atuam sobre a esfera quando esta se encontra presa. 

14.2. Calcule o volume da esfera. 

14.3. Supondo que o fio se parte, calcule a velocidade com que a esfera atinge a superfície livre do líquido. 

15. Uma esfera de 1×10-7 m3 de volume de massa volúmica 𝜌𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 5,3 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 move-se no seio de 

um líquido de massa volúmica 𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 1,3 × 103 𝑘𝑔/𝑚3. A força �⃗� = −0,6 × 10−1𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗(𝑆𝐼). 

15.1. Calcule, em função de �⃗�, a resultante das forças a que a esfera fica sujeita no interior do líquido, 

durante o seu movimento descendente. 

15.2. No seu movimento, a esfera acaba por atingir uma velocidade constante. Determine o valor dessa 

velocidade. 

16. Observe a figura. Um tubo em U contém mercúrio e água de massas volúmicas 𝜌
𝐻𝑔

= 13,60 𝑔/𝑐𝑚3, 

𝜌
á𝑔𝑢𝑎

= 1,0 𝑔/𝑐𝑚3. A pressão atmosférica 𝑝
0

= 1,01 × 105𝑃𝑎. 

 

16.1. Qual dos dois líquidos é o mercúrio? 

16.2. Qual a diferença de pressão entre os pontos A e D? 

16.3. Determine o desnível entre os pontos A e D. 

16.4. Determine o valor da pressão nos pontos B e C. 
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17. A figura representa um sistema de vasos comunicantes que 

contêm dois líquidos não miscíveis, tetracloreto de carbono e 

água, em equilíbrio hidrostático. As alturas dos dois líquidos, 

medidas a partir da superfície de separação são, respetivamente, 

h1=8,0 cm e h2. Os pontos A e B encontram-se no mesmo plano 

horizontal. 

𝜌
á𝑔𝑢𝑎

= 1,0 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 𝜌
𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑙𝑜𝑟𝑒𝑡𝑜

= 1,6 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

17.1. O valor da pressão exercida no ponto A é maior, menor ou 

igual ao da pressão exercida no ponto B? Justifique. 

17.2. Calcule o valor da altura h2. 

17.3. Indique qual a lei em que se baseou para resolver a alínea anterior. 

18. Observe a figura. O tube invertido sobre a tina de mercúrio contém um gás. 

Sabendo que a pressão atmosférica é 1,0×105 Pa e que a massa volúmica do 

mercúrio 13,6 g/cm3, determine a pressão do gás que se encontra no interior do 

tubo. 

19. Pretende-se elevar um carro, com o dispositivo esquematizado na figura. Na situação indicada calcule o 

valor mínimo do módulo da força F que deve ser exercida no êmbolo D cuja massa é desprezável.  

 

𝑅𝑎𝑖𝑜𝐸 = 2 𝑚   𝑅𝑎𝑖𝑜 𝐷 = 10 𝑐𝑚     𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎ê𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜+𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 = 1000 𝑘𝑔     𝜌ó𝑙𝑒𝑜 = 0,8 𝑔/𝑐𝑚3 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1. 0,85 g/cm3   2. 1,03×107 Pa  3. 17 cm  4. hA=0,79 hágua  5. 1000 kg  6. 75 cm   7. 750 kg/m3  8.1. 9×109 kg 

8.2. 0,9 V  9. 0,857×103 kg/m3   10. Opção D    11. Opção C  12. água 2/3 a e  óleo 1/3 a  13.1. 4/5 V 

13.2. 2,5 m/s2    14.2. 4 mL  14.3. 7,3×10-4 m/s ascendente  15.1. 0,004-0,06 v  N  15.2. 0,067 m/s descendente 

16.1. o que está no fundo  16.2. zero 16.3. 25,2 cm  16.4. 1,04×105 Pa 

17.1. O ponto B está à pressão atmosférica. O ponto A está à pressão atmosférica mais a pressão exercida 

pela coluna de altura (h1-h2) de tetracloreto de carbono. Logo a pressão no ponto A é superior. 

17.2. 5 cm  17.3. Lei fundamental da hidrostática 18. 0,8×105 Pa  19. 264 N 

 


