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Hidrostática  

 

Desde a remota Antigüidade, o homem, sabendo 
de suas limitações, procurou dispositivos para 
multiplicar a força humana. A invenção da RODA foi, 
sem sombra de dúvida, um largo passo para isso. Hoje, 
uma jovem dirigindo seu CLASSE A, com um leve toque 
no freio consegue pará-lo, mesmo que ele venha a 100 
km/h. É o FREIO HIDRÁULICO. Tal dispositivo está 
fundamentado no PRINCÍPIO de: 
 
a) Newton 
b) Stevin 
c) Pascal 
d) Arquimedes 
e) Eisntein 
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Um bloco maciço de ferro de densidade 8,0 g/cm3 com 
80kg encontra-se no fundo de uma piscina com água de 
densidade 1,0 g/cm3 e profundidade 3,0m. Amarrando-
se a esse bloco um fio ideal e puxando esse fio de fora 
da água, leva-se o bloco à superfície com velocidade 
constante. Adote g = 10 m/s2 . A força aplicada a esse 
fio tem intensidade de: 
 a)8,0 . 10² N  
b) 7,0 . 10² N  
c) 6,0 . 10² N 
 d) 3,0 . 10² N  
e) 1,0 . 10² N 
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 A figura a seguir mostra uma prensa hidráulica cujos 
êmbolos têm seções S1=15cm² e S2=30cm². Sobre o 
primeiro êmbolo, aplica-se uma força F igual a10N, e, 
desta forma, mantém-se em equilíbrio um cone de 
aço de peso P, colocado sobre o segundo êmbolo. O 
peso de cone vale: 
 
a)5N 
b) 10 N 
c) 15 N 
d) 20 N 
e) 30 N 
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A figura mostra um frasco contendo ar, conectado a 
um manômetro de mercúrio em tubo "U". O desnível 
indicado vale 8,0 cm. A pressão atmosférica é 69 cm 
Hg. A pressão do ar dentro do frasco é, em cm Hg:  
 
a)61  
b) 69  
c) 76 
 d) 77 
 e) 85 
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O reservatório indicado na figura contém ar seco e óleo. O 
tubo que sai do reservatório contém óleo e mercúrio. Sendo a 
pressão atmosférica normal, determine 
a pressão do ar no reservatório. (Dar a resposta em pascal .) 
São dados: densidade do mercúrio d Hg= 13,6 g/cm³; 
densidade do óleo: do=0,80g/cm³. 


