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Definição : 
 
Grandeza escalar, definida pelo quociente entre a força aplicada em uma área pela 
dimensão da área aplicada. Sendo assim a quantidade de força aplicada por unidade 
de área. 

F: módulo de força aplicada  
A: área de aplicação  
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Obs:  
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1)A água contida num tanque exerce uma pressão de 40 N/m² sobre a sua base. Se a 
base tem uma área de 10 m², calcule a força exercida pela água sobre a base.  
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2)A Uma pessoa cujo peso é 720 N está parada sobre o solo, apoiada nos dois pés. 
Admitindo que a área do solado de cada um dos sapatos seja de 120 cm², qual a 
pressão, em N/m², que a pessoa exerce sobre o solo? 
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3) Três corpos de mesmo volume e aparência idêntica se encontram 
sobre uma mesa como ilustrado na figura deste problema. Sendo d a 
densidade desses corpos, sabe-se que d1 < d2 < d3. Sobre a pressão p que cada um 
destes corpos exerce sobre a mesa é correto afirmar que: 
 
a) p1 = p2= p3; 
b) p1 < p2 = p3; 
c) p1 < p2 < p3; 
d) p1 > p2 > p3; 
e) p1 > p2 = p3; 
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4) José aperta uma tachinha entre os dedos, como mostrado nesta figura: A cabeça da 
tachinha está apoiada no polegar e a ponta, no indicador. Sejam Fi o módulo da força 
e pi a pressão que a tachinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o polegar, 
essas grandezas são, 
respectivamente, Fp e pp. Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar 
que: 
a) Fi > Fp e pi = pp; 

b) Fi = Fp e pi = pp; 

c) Fi > Fp e pi > pp; 

d) Fi = Fp e pi > pp; 

e) Fi = Fp e pi < pp; 


