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Lista de Exercícios - FLUIDOS

Perguntas

�✁ ✂✄☎ ✆✝✞☎ ✟✠✠✝✡☛☞☎✠ ✌✝ 3kg de um ma-
terial sólido é totalmente imersa em um
certo fluido. O fluido que estaria no
no espaço ocupado pela peça tem uma
massa de 2kg. (a) Ao ser liberada, a peça
sobe, desce ou permanece no mesmo lu-
gar? (b) Se a peça é totalmente imersa
em um fluido menos denso e depois lib-
erada, o que acontece?

✍✎ ✏✑ ✒✓✔✕✖ ✕✖✑ ✗✑✓ ✘✙✕✖✔✓ ✓✒✖✔✚✖ ✛✗✜✗✓

em uma piscina um pouco mais larga do
que o barco. O nível de água sobe, desce
ou permanece o mesmo (a) se a âncora é
jogada na água e (b) se a âncora é jogada
do lado de fora da piscina? (c) O nível
da água na piscina sobe, desce ou per-
manece o mesmo se, em vez disso, uma
rolha de cortiça é lançada do barco para
a água, onde flutua?

✢✎ ✣ ✤✥✗✔✓ ✦ ✑✖✧✜✔✓ ✜✔★✧ ✔✩✕✪✫✪✩✙✜✩✧ ✪✥✗✓✪✧✬

cheios até a borda; patos de brinquedo
flutuam em dois deles. Ordene os três
conjuntos de acordo com o peso total, em
ordem crescente.

✭✪✥✗✔✓ ✦✮ ✯✩✔✥✗✙✜✓ ✢

✰✎ ✣ ✱✥✗✓ ✛✗✪ ✧✗✓✲✩✑✩✙✜✩ ✩✑ ✗✑ ✕✓✙✖ ✳✖✔✴

✪✵✖✙✜✓✶✎ ✣ ✤✥✗✔✓ ✍ ✑✖✧✜✔✓ ✓ ✩✙✩✔✥✪✓

cinética K de um elemento de água que
se move ao longo de um eixo x paralelo
ao eixo do cano. Ordene os trechos A,
B e C de acordo com o raio do cano, do
maior para o menor.

✭✪✥✗✔✓ ✍✮ ✯✩✔✥✗✙✜✓ ✰
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Problemas

1. Determine o aumento de pressão em um
fluido em uma seringa quando uma en-
fermeira aplica uma força de 42 N ao êm-
bolo da seringa, se esta tem raio de 1, 1
cm.

2. Três líquidos imiscíveis são despejados
em um recipiente cilíndrico. Os volumes
e densidades dos líquidos são v1 = 0, 5 L
e 1 = 2, 6 g/cm3 v2 = 0, 25 L e 2 = 1, 0
g/cm3 e v3= 0, 4 L e 3 = 0, 8 g/cm3.
Qual é a força total exercida pelos líqui-
dos sobre o fundo do recipiente? Um litro
= 1 L = 1000 cm3(ignore a contribuição
da atmosfera).

3. A janela de um escritório tem dimensões
de 3, 4 m de largura por 2, 1 m de altura.
Como resultado da passagem de uma
tempestade, a pressão do ar do lado de
fora cai para 0, 96 atm, mas a pressão no
interior do edifício permanece 1, 0 atm.
Qual é o módulo da força que empurra a
janela para por causa dessa diferença de
pressão? (Dica: 1 atm= 1.0 × 105 Pa).

✰✎ ✷✓✶✕✗✶✩ ✓ ✚✪✸✩✔✩✙✹✓ ✳✪✚✔✖✧✜✱✜✪✕✓ ✩✙✜✔✩ ✓

pressão arterial no cérebro e no pé de
uma pessoa de 1, 83 m de altura. A massa
específica do sangue é 1, 06× 103 kg/m3.
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�✁ ✂ ✄☎✆✝✞✟✠✡✠☛ ✠☞ ✌✍✎✡✌☛ dmáx a que
um mergulhador pode descer com um
snorkel (tubo de respiração) é determi-
nada pela massa específica da água e pelo
fato de que os pulmões humanos não fun-
cionam com uma diferença de pressão
(entre o interior e o exterior da cavidade
torácica) maior que 0, 05 atm. Qual é a
diferença entre o dmáxda água doce e o
da água do Mar Morto (a água natural
mais salgada do mundo, com uma massa
específica de 1, 5× 103 kg/m3)?

✏✁ ✂✑✒✞✟✓ ✌☞✌✔☎✆✓ ✠☛ ✕☎✡✄✞✑☛✖✗✆ ✕☞✟✕☛✌ ☞✓✘

capar de um submarino avariado 100m
abaixo da superfície. Que força deve ser
aplicada a uma escotilha de emergência,
de 1, 2 m por 0, 6 m, para abri-la para
fora nessa profundidade? Suponha que
a massa específica da água do oceano é
1024 kg/m3 e que a pressão do ar no in-
terior do submarino é 1 atm.

✙✁ ✚✞☞ ✄☎☞✓✓✗✆ ✌☛✟✆✌✛✕☎✡✜☛ ✞✌☛ ✌✍✢✞✡✟☛

deve produzir para sugar lama com uma
massa específica de 1800 kg/m3 através
de um tubo e fazê-la subir 1, 5 m?

✣✁ ✤✓ ✌☞☎✒✞✑✥☛✠✆☎☞✓ ✓✗✆ ☛✜✆✟✓☞✑✥☛✠✆✓ ☛

não viajar de avião nas primeiras 24
horas após um mergulho, porque o ar
pressurizado utilizado durante o mer-
gulho pode introduzir nitrogênio na cor-
rente sanguínea. Uma redução súbita
da pressão do ar (como o que acontece
quando um avião decola) pode fazer com
que o nitrogênio forme bolhas sangue,
que podem produzir embolias dolorosas
ou mesmo fatais. Qual é a variação de
pressão experimentada por um soldado
da divisão de operações especiais que
mergulha 20m de profundidade em um
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dia e salta de pára-quedas de um alti-
tude de 7,6 km no dia seguinte? Suponha
que a massa específica média do ar nessa
faixa de altitude seja 0, 87 kg/m3.

✦✁ ✚✞☛✟✠✆ ✞✌☛ ✄☞✓✓✆☛ ✝☛✧ ✓✟✆☎★☞✑✩ ✆✓ ✄✞✑✘

mões ficam ligados diretamente à atmos-
fera através do tudo de respiração e, por-
tanto, estão a pressão atmosférica. Qual
é a diferença ∆p, em atmosferas, entre a
pressão interna e a pressão da água so-
bre o corpo do mergulhador se o com-
primento do tubo de respiração é (a) 20
cm (situação normal) e (b) 4,0 m (situ-
ação provavelmente fatal)? No segundo
caso a diferença de pressão faz os va-
sos sanguíneos das paredes dos pulmões
se romperem, enchendo os pulmões de
sangue. Como mostra a figura 6, um
elefante pode usar a tromba como tubo
de respiração e nadar com os pulmões 4
m abaixo da superfície da água porque
a membrana que envolve seus pulmões
contem tecido conectivo que envolve e
protege os vasos sanguíneos, impedindo
que se rompam.

✪✡✒✞☎☛ ✫✬ ✭☎✆✔✑☞✌☛ ✦

✮✯✁ ✤ ✕☛✟✢✞☞ ☞✌ ✝✆☎✌☛ ✠☞ L mostrado na
✰✒✞☎☛ ✱ ☞✓✕✍ ✜✥☞✡✆ ✠☞ ✍✒✞☛ ☞ ✛ ☛✔☞☎✕✆ ✟☛

parte de cima. Se d = 5 m, qual é a força
exercida pela água (a) na face A e (b) na
face B?

✪✡✒✞☎☛ ✱✬ ✭☎✆✔✑☞✌☛ ✮✯



��✁ ✂✄ ☎✆✝✞✟✠ ✡☛ ✝☛☞✟✠ ✞✌✍✎✝✏☛✌✝✍✑ ✡☛ ✒✌☛✍ a

é usado em uma prensa hidráulica para
exercer uma pequena força de módulo f

sobre um líquido confinado. Uma tubu-
lação de conexão conduz até um pistão
maior de seção transversal de área A.
(a) Qual o módulo F da força sobre o
pistão maior que o manterá em repouso?
(b) Se os diâmetros dos pistões são 3,80
cm e 0,53 m, qual o módulo da força
que aplicada sobre o pistão menor equi-
libraria uma força de 20,0 kN sobre o
pistão maior?

✓✆✔✕✌✍ ✖✗ ✘✌✠✙✑☛✄✍ ��✁
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�✚✁ ✂✄✍ ✛✎✜✠✌✍ ✡☛ ✢☛✌✌✠ ✡☛ ✡☛✎✝✆✡✍✡☛ ✣✤✥✣✦

g/cm3 parece ser 200 N mais leve na água
do que no ar. (a) Qual é o volume da ân-
cora? (b) Quanto ela pesa no ar?

�✧✁ ✂✄ ✙✑✠✜✠ ✡☛ ✄✍✡☛✆✌✍ ★✕✞✕✍ ☛✄ ✒✔✕✍

doce com dois terços de seu volume V

submersos, e em óleo com 0,90V submer-
sos. Encontre a (a) densidade da madeira
e (b) do óleo.

✩✪✫ ✬✭✮ ✯✰✱✮ ✲✰ ✳✰✴✴✵ ✶✵✷✸✰✷✲✵ ✶✰✴✸✵

número de cavidades pesa 6000 N no ar
e 4000 N na água. Qual é o volume total
de cavidades na peça? A densidade do
ferro é 7,87 g/cm3.

�✖✁ ✹ ✓✆✔✕✌✍ ✍✙✍✆✺✠ ✄✠✝✞✌✍ ✕✄✍ ✙✠✑✍ ✡☛

ferro suspensa por uma linha de massa
desprezivel presa em um cilindro verti-
cal que flutua parcialmente submerso em
água. O cilindro tem uma altura de 6,00
cm, uma face de área 12,0 cm2 no topo e
na base, uma densidade de 0,30 g/cm3,
e 2,00 cm de sua altura estão acima da
superficie da água. Qual é o raio da bola
de ferro?

✓✆✔✕✌✍ ✻✗ ✘✌✠✙✑☛✄✍ �✖✁

�✻✁ ✹ ✒✔✕✍ ✝☛ ✡☛✝✑✠✜✍ ✜✠✄ ✏☛✑✠✜✆✡✍✡☛ ✡☛ ✖✤✦

m/s através de um tubo com área de
seção transversal de 4,0 cm2. A água de-
sce gradualmente 10 m quando a área de
seção transversal aumenta para 8,0 cm2.
(a) Qual é a velocidade no nível mais
baixo? (b) Se a pressão no nível mais alto
for 1, 5× 105 Pa, qual é a pressão no nível
mais baixo?

�✣✁ ✂✄ ✞✍✎✼✕☛ ✜✆✑✽✎✡✌✆✜✠ ✜✠✄ ✕✄ ✔✌✍✎✡☛

diâmetro é preenchido com água até uma
profundidade D = 0,30 m. Um furo de
seção transversal de área A = 6,5 cm2

no fundo do tanque permite a drenagem
da água. (a) Qual é a vazão com que a
água é drenada, em metros cubicos por
segundo? (b) A que distância abaixo do
fundo do tanque a área da seção transver-
sal da corrente se iguala à metade da área
do furo?



Respostas:

Perguntas:

�✁ ✂✄☎ ✆✝✞✟ ✠✄✡✄ ☛✄☞✌✝ ✍ ✂☛☎ ✆✝✞✟ ✠✄✡✄

baixo

✎✁ ✂✄☎ ✠✄✡✄ ☛✄☞✌✝✍ ✂☛☎ ✠✄✡✄ ☛✄☞✌✝ ✍ ✂✏☎ ☞✑✒✄✓

✔✁ ✕✝✖✝✗ ☞✑✒✄☞✗

✘✁ ✙✚ ✛✚ ✜

Problemas:

1. 1, 1× 105 Pa ou 1, 1 atm

2. 18 N

3. 2, 9× 104 N

✢✁

✣✁ ✂✄☎ ✤✚✤�✣ ✄✕✆ ✍ ✂☛☎ ✤✚✔✣ ✄✕✆

�✤✁ ✂✄☎ 5, 0× 106 N; (b) 5, 6× 106 N

��✁ ✂✄☎ f (A/ a) ; (b) 103 N.

�✎✁ ✂✄☎ 2, 04× 10−2m3; (b) 1,57 kN.

�✔✁ ✂✄☎ 6, 7× 102kg/m3 ; (b) 7, 4× 102kg/m3

�✘✁ ✤✚�✎✥ ✆3.

�✦✁ ✣✚✧ ✆✆✁

�✥✁ ✂✄☎ ✎✚✦ ✆★✗ ✍ ✂☛☎ 2, 6× 105 Pa.

�✧✁ ✂✄☎ 1, 6× 10−3 m3/s; (b) 0,90 m.

✩

✘✁ 1, 90× 104 Pa

✦✁ �✧ ✏✆

✥✁ 7, 2× 105 N

✧✁ −0, 26× 105 Pa

−2, 66× 10 Pa5

/


