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Escola Secundária de Lagoa 

Física  

12º Ano                                                                                                                     Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 23 

Mecânica de Fluídos – Hidrostática 

1. 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. 

 𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3   

Sabendo que ℎ𝐴 = 0,80ℎá𝑔𝑢𝑎 determina a massa volúmica do líquido A. 

 

2. Um recipiente fechado contém um líquido e 

está ligado ao exterior por dois pistões: um com 

uma área pequena A1=10 cm2 e um maior de área A2=200 cm2, como 

se indica na figura. 

Os dois pistões estão à mesma altura. 

Quando uma força F1 é aplicada, para baixo, no pistão de menor área, 

é possível levantar um caixote de massa 1200 kg. Calcule a 

intensidade da força 1. 

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

massa m. O raio do balão é de 8 cm. Calcule o valor da massa m da carga que o balão eleva. Despreze a 

massa do plástico do balão. 

𝜌ℎé𝑙𝑖𝑜 = 0,18 × 103 𝑘𝑔/𝑚3  𝜌𝑎𝑟 = 1,29 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

4. Um corpo de peso 50 N requer uma força de 10 N para que fique totalmente mergulhado em água. Calcule 

o volume do corpo. 𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

5. Um icebergue de densidade 920 kg/m3 flutua na água de um oceano de densidade 1025 kg/m3. O iceberg 

tem um volume total de 12×106 m3. Calcule o volume do icebergue que está mergulhado? 

6. Uma esfera flutua na água com 40% do seu volume mergulhado e flutua em óleo com 60% do seu volume 

mergulhado. Qual a massa volúmica do óleo? . 𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3  

7. Um corpo C de massa volúmica  e volume V flutua num 

líquido L de massa volúmica 𝜌𝐿 = 3𝜌. Mostre que a massa 

da sobrecarga S que é necessário colocar sobre o corpo C 

para que este flutue totalmente imerso nesse líquido é 2V. 

8. Observe a figura ao lado. Admita que os corpos X e Y 

são têm o mesmo volume e 𝜌𝑌 = 2𝜌𝑋. Determine a massa 

volúmica da solução A.  

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 



                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 2 
 

9. Observe a figura. Um cubo de plástico de aresta 3 cm e massa volúmica  está mergulhado parcialmente 

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

 

Determine a massa volúmica do material que compõe o cubo sabendo que h=2cm. 

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 × 103 𝑘𝑔/𝑚3   𝜌ó𝑙𝑒𝑜 = 0,75 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

10. Um corpo de um material de massa volúmica 𝜌𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 = 0,8 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 está totalmente mergulhado num 

líquido massa volúmica 𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 1,3 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 por ação de uma força que o mantém debaixo do líquido. 

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

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

𝜌𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 1,2 × 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 = 2,4 × 103 𝑘𝑔/𝑚3. O fio está 

sujeito a uma tensão de 0,05 N. 

 

11.1. Calcule o volume da esfera. 

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

12. Observe a figura. Um tubo em U contém dois líquidos I e II de massas volúmicas 𝜌
𝐼

= 9,50 𝑔/𝑐𝑚3, 𝜌𝐼𝐼 =

1,2 𝑔/𝑐𝑚3. A pressão atmosférica 𝑝
0

= 1,01 × 105𝑃𝑎. Determine o desnível entre os pontos A e D. 
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13. A figura representa um sistema de vasos comunicantes que contêm dois líquidos não miscíveis em 

equilíbrio hidrostático. As alturas dos dois líquidos, medidas a partir da superfície de separação são, 

respetivamente, h1=10,0 cm e h2=6 cm. Os pontos A e B encontram-se no mesmo plano horizontal. O líquido 

mais denso tem massa volúmica: 𝜌𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜 = 1,6 × 103 𝑘𝑔/𝑚3. Calcule a massa volúmica do outro líquido. 

 

 

 

 

 

 

14. 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 = 2,5 𝑚   𝑅𝑎𝑖𝑜 𝐷 = 15 𝑐𝑚     𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎ê𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜+𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 = 1200 𝑘𝑔     𝜌ó𝑙𝑒𝑜 = 0,75 𝑔/𝑐𝑚3 

 

15. Uma liga metálica, de massa 1200 g, composta apenas por ouro e mercúrio contém 40% (m/m) de 

mercúrio. Calcula a massa volúmica da liga.  

𝜌𝑜𝑢𝑟𝑜 = 19,3 × 103 𝑘𝑔/𝑚3  𝜌𝑚𝑒𝑟𝑐ú𝑟𝑖𝑜 = 13,6 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

16. Considere um bloco homogéneo de massa volúmica  𝜌𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 15,0 × 103 𝑘𝑔/𝑚3  e com as seguintes 

dimensões: 2m×5m×3m. Calcule a pressão exercida pelo bloco no plano horizontal quando assenta pela 

face de maior área. 

17. Considere um corpo homogéneo de forma cúbica de lado 2 metros que está assente sobre uma 

superfície horizontal. A pressão exercida pelo cubo sobre a superfície é de 4 atm. Calcule a massa volúmica 

do material que compõe o cubo. 

18. Num tubo em “U” que continha alguma água deitou-se petróleo num 

dos ramos, até a coluna de petróleo ficar com 12 cm de altura. Determine 

o valor do desnível h entre a superfície livre dos líquidos contidos nos 

dois ramos do tubo em U. (figura ao lado) 

𝜌𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 = 0,82 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜌á𝑔𝑢𝑎 = 1,0 × 103 𝑘𝑔/𝑚3 
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19. Um objeto maciço flutua com 45% do seu volume acima da linha de água. Determine a densidade relativa 

média do material de que é feito o objeto. 

20. Uma prensa hidráulica cujos êmbolos, A e B, têm de diâmetro 20 cm e 40 cm, respetivamente, encontra-

se em equilíbrio. Sobre o êmbolo de menor diâmetro é exercida uma força vertical de 2 N de intensidade. A 

intensidade da força de pressão a exercer no êmbolo de maior diâmetro, de modo a que o sistema 

permaneça em equilíbrio é: 

(A) 4 N 

(B) 8 N 

(C) 1 N 

(D) 0,5 N 

21. Os corpos A e B, homogéneos e maciços, de igual volume, 50 cm3, feitos de materiais de massas 

volúmicas 4 g/cm3 e 1 g/cm3, respetivamente, presos por fios, inextensíveis e de massas desprezáveis, estão 

em equilíbrio completamente mergulhados num líquido de massa volúmica 2 g/cm3. 

 

21.1. Determine as intensidades das tensões exercidas pelos fios sobre os corpos A e B. 

21.2. Num dado instante cortam-se os fios que prendem os corpos A e B. 

21.2.1. Calcule o valor da velocidade com que o corpo A atinge o fundo do recipiente. 

21.2.2. Calcule o volume imerso do corpo B quando atinge o equilíbrio. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  

Paula Melo Silva  

Soluções 

1. 1250 kg/m3  2. 600 N  3. 2,33 kg 4. 6 dm3 5. 1,08×107 m3 6. 666,7 kg/m3 8. 2000 kg/m3 9. 916,7 kg/m3 

10. 6,25 m/s2 11.1. 4,2 cm3 11.2. 3 m/s 12. 14 cm 13. 960 kg/m3 14. 573,3 N 15. 16,5×103 kg/m3 

16. 3×105 Pa 17. 20250 kg/m3 18. 2,2 cm 19. 0,55 20. Opção B 21.1. 1 N e 0,5 N 21.2.1. 2,2 m/s 

21.2.2. 25 cm3 


