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1. Qual a massa, em kg, de uma chapa de ferro de volume de 650 cm3? A massa específica do ferro é 
7,8 g/cm3? 

 
2. A massa específica da gasolina é 0,7 g/cm3. Qual o volume, em gal, ocupado por 420 g de 

gasolina? 

 
3. Um pedaço de pão é comprimido por uma pessoa, entre suas mãos. Pergunta-se: (a) a massa do 

pedaço de pão aumenta, diminui ou não varia? (b) e quanto ao volume do pedaço de pão? (c) e a 
densidade do pão? Explique. 

 

4. A produção anual de hidróxido de sódio nos Estados Unidos em 1999 foi 23,2 bilhões de libras. (a) 
Quantos gramas de hidróxido de sódio foram produzidos naquele ano? (b) A densidade do hidróxido 

de sódio é 2,130 g/cm3. Quantos quilômetros cúbicos foram produzidos? 
 

5. Você é chamado para decidir qual o tamanho do tambor a ser usado no transporte de 1.000 lb de 
óleo com massa específica igual a 0,926 kg/L. Qual o tamanho mínimo do tambor em galões?  

 

6. Um pedaço de fita de óxido de ferro de 40 mm de largura, 1 mm de espessura e 0,10 g de massa é 
utilizado para solda. Qual o seu comprimento sabendo-se que a massa específica da fita é igual a 

0,9675 g/cm3? 
 

7. Uma caixa retangular de ferro tem 50 cm de comprimento e 30 cm de largura. Qual a sua 

espessura, sabendo que a massa dessa caixa é 117 kg e a massa específica do ferro é igual a 7,8 
g/cm3? 

  
8. Amônia líquida de massa molar 17,03 g/mol, escoa por uma tubulação de refrigeração com a vazão 

volumétrica de 100 m3/h. Calcule as suas vazões: mássica e molar, sabendo-se que sua massa 
específica é de 40 lb/ft3 a 32ºF. 

 

9. Uma mangueira é conectada em um tanque de água com capacidade de 10.000 litros. O tempo 
gasto para encher totalmente o tanque é de 500 minutos. Calcule a vazão máxima da mangueira em 

(a) litros por segundo (b) em quilogramas por segundo. 
 

10. Calcular, no Sistema Internacional, as vazões volumétrica, mássica e molar de um fluido que 

escoa por uma tubulação com uma velocidade média de 1,4 m/min, sabendo-se que a área da seção 
da tubulação é igual a 42 cm2. Dados: Mfluido = 44,096 g/mol; ρ fluido = 1,83 kg/m3.  

 
11. Sabendo que a massa específica do etanol (C2H5OH) a 20°C é 739,34 kg/m3, calcule: (a) o 

volume molar do etanol a 20°C (b) a quantidade de matéria e a massa de etanol contida em um 
tambor de 200 L a 20°C (c) o peso específico do etanol, onde g = 9,60 m/s2. 

(Dados: C = 12u; H=1u; O=16u) 

 
12. Uma amostra de tetracloreto de carbono (CCl4), um líquido usado no passado em lavagem a seco, 

tem uma massa de 39,73 g e um volume de 25,0 mL a 25°C. Pede-se: (a) Qual sua massa específica? 
(b) Tetracloreto de carbono flutua na água a 25 °C? (c) Qual o volume molar desta substância? 

 

13. Um fluido tem viscosidade absoluta de 0,90 cP e massa específica de 800 kg/m3, calcule: (a) a 
sua viscosidade absoluta em Pa x s (b) a sua viscosidade cinemática em milímetro quadrado por 

segundo. 
 

 


