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1. Utilize somente caneta azul ou preta; 2. A correção será aceita com um único 

traço sobre a palavra, ex. caxa caixa. Nunca utilize parênteses, aspas ou borrão 

para anular a escrita; 3. Será obedecido o horário mínimo e máximo de 

permanência na sala avisado pelo fiscal e/ou professor; 4. No caso de “cola”,  o 

simulado será zerado. 5. Sem o nome completo e assinatura, o simulado não terá 

validade. 

Assinatura obrigatória 

01. Uma dada substância apresenta 50 g de massa e volume de 4 cm3. Determine a densidade 

dessa substância expressa em g/cm3 e em kg/ m3. 

 

02. Um cubo tem 5 cm de aresta e massa igual  a 60 g. No centro, esse cubo é oco, tendo a parte 

oca forma cúbica com aresta de 2 cm. Determine a densidade do cubo e a densidade do material 

que o cosntituiu. 

 

03. Dois líquidos homogêneos de densidade 2 g/cm3 e 0,8 g/cm3 são misturados. Determine as 

densidades da mistura nos dois casos segintes: 

 

a) são misturados massas iguais dos líquidos 

b) são misturados volumes iguais dos líquidos 

 

04. Um corpo sólido cilíndrico, cujo raio da base é 2 cm e cuja altura é 5 cm, está totalmente 

imerso num fluido de densidade de 2 g/cm3. Sendo a aceleração da gravidade local 10 m/s2, 

determine a intensidade do empuxo com que age o fluido sobre ele. 

 

05. Um corpo de massa 20 kg está totalmente imerso num fluido de densidade 2,0 . 102 kg/m3. 

Sendo o volume do corpo 0,020 m3 determine: 

 

a) a densidade do corpo 

b) o peso aparente do corpo 

c) a aceleração do corpo 

 

06. Um sólido, totalmente imerso num liquido de densidade 6 . 102 kg/m3, movimenta-se 

verticalmente para baixo com aceleração igual a um quarto da aceleração da gravidade. 

Determine a densidade do sólido. Despreze os atritos. 

 

07. O corpo da figura é uma esfera de massa 50 kg e volume 0,02 m3, estando em equilíbrio 

mergulhada num liquido de densidade 8,0 . 102 kg/m3 e sustentada por um fio ideal. Determine 

a intensidade da tração do fio. 

 



08. Um corpo de volume 0,50 m3 e densidade de 5 . 102 kg/m3 está totalmente imerso num 

liquido de densidade 2 . 103 kg/m3, determine: 

 

a) a intensidade do empuxo  

b) a intensidade da força ascensional 

c) a aceleração do movimento 

 

09. Um corpo de volume 0,10 m3 e massa 20 kg está totamente imerso num líquido de 

densidade 3,0 . 102 kg/m3, preso ao fundo de um recipiente por um fio ideal, determine: 

 
a) a intensidade do empuxo 

b) a intensidade da tração no fio 

 

10. Qual a intensidade do empuxo com que o líquido age sobre um corpo de massa 2,0 kg que 

nele flutua parcialmente imerso?  Dois terços do volume. 

 

11. Um corpo de volume 20 cm3 e densidade 0,80 g/cm3 flutua em água de densidade 1 g/cm3. 

Determine a massa do corpo e o volume de líquido que ele desloca. 

 

12. Um corpo sólido flutua num líquido de densidade 2,1 g/cm3 de modo que dois terços de seu 

volume permanecem submersos. Determine a densidade do corpo. 

 

13. Qual a densidade de um corpo que, colocado na água, flutua com três décimos de seu volume 

imerso. 

 

14. Quando flutua em álcool de densidade 0,60 g/cm3, um corpo permance com metade de seu 

volume submerso. Esse mesmo corpo flutua em outro líquido com um quarto dde seu volume 

submerso. Determine a densidade desse segundo líquido. 

 

15. Uma balsa improvisada com um bloco de madeira de dimensões 3 m x 8 m x 5 m. Ao 

trasnportar um veículo de massa 500 kg, verifica-se que 30% da balsa fica submersa, 

considerando todas as propriedades da água, determine a denisdade da madeira que é feita a 

balsa. 

 

16. Quer-se construir um corpo formado de madeira, cuja densidade é 0,30 g/cm3, e de platina, 

cuja densidade é 2,0 g/cm3 que permaneça em equilíbrio a qualquer profundidade quando 

totalmente imerso num líquido de densidade de 0,80 g/cm3. Detrmine a relação entre os 

volumes de madeira e de platina que devem constituir esse corpo. 

 

17. Um cilindro flutua verticalmente disposto num sistema constituido por dois líquidos 

imiscíveis: óleo, cuja densidade é 0,80 g/ cm3 e água, cuja densidade é 1 g/ cm3. Verifica-se que 



há equilíbrio quando 20% da altura do cilindro está imerso na água. Determine a densidade do 

cilindro. 

 

18. Determine a pressão que exerce na sua base uma coluna de água com 10 metros de altura. 

 

19. Num determinado local, exercem a mesma pressão hidrostática,no fundo de  dois recipientes 

que os contêm, dois líquidos de densidades 5 . 102 kg/m3 e 2 . 102 kg/m3. Determine a relação 

entre a altura da coluna do líquido mais denso e a altura da coluna do líquido menos denso. 

 

20. Num local onde a pressão atmosférica é 1,02 . 105 Pa e a aceleração da gravidade local é 10 

m/s2 um mergulhador desce no mar até uma profundidade de 15 m. Sendo a densidade da água 

do mar 1,02 . 103 kg/m3, determine a pressão suportada pelo mergulhador. 

 

21. Um medidor de pressão, constituido por um tubo recurvado contendo mercúrio. De um lado, 

o tubo é conectado a um recipiente contendo gás cuja pressão deseja-se medir e, do outro ele é 

aberto para a atmosfera. O desnível de mercúrio nos dois ramos do tubo é de 14 cm, a 0oC e num 

local onde a pressão atmosférica mede 76 cmHg. 

 

a) Detrmine a pressão exercida pelo gás 

b) Qual seria o desnível entre os dois ramos do tubo se sua extremidade fosse fechada e sobre o 

nível de mercúrio fosse feito o vácuo? 

 

22. Três líquido imiscíveis estão em equilíbrio num tubo em U, como indica a figura. São dadas 

as densidades d1 = 0,5 g/cm3, d2 = 3 g/cm3. Considere as distâncias assinaladas na figura e 

determine: 

 
a) a densidade do líquido 3 

b) explique o equilíbrio do sistema. 

  

 


