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Lista de exercícios

ASSUNTOS: conceito de pressão, densidade, pressão feita por um sólido, pressão feita por um líquido, 
princípio de Pascal e vasos comunicantes, empuxo e condições de flutuação. problemas envolvendo os 
assuntos  da  hidrostática,  temperatura,  escalas  termométricas,  calor,  formas  de transferência  de  calor, 
capacidade térmica e calor específico.

Prezado estudante, 
Encare a recuperação como uma oportunidade de aprender aquilo que não aprendeu suficientemente bem 

ao longo da etapa. Esse é um período extremamente curto em que você deverá se empenhar muito nos estudos. 
Sua nota na recuperação deverá ser  um reflexo do tanto que você aprendeu do conteúdo cobrado, portanto,  
esforce-se para aprender.

Abaixo, coloco as regras gerais para o preenchimento desta lista de exercícios e algumas dicas de estudo. 
Por favor, leia-as com atenção. 
• Esta lista tem 30 exercícios. Verifique se ela está completa e solicite sua troca se necessário.
• Preencha, a caneta, o cabeçalho desta lista de exercícios com seu nome completo e turma. 
• Faça os exercícios desta lista com a intenção de aprender. Se você precisar de ajuda extra, por exemplo, de um 

professor particular, peça a ele que ensine você a resolver as questões ao invés de pedir que ele mostre como 
se resolve. Ver a resolução nem sempre é sinônimo de aprender a resolver. 

• Resolva os exercícios propostos na própria lista, nos locais reservados para isso. Nenhuma folha extra, como 
folhas de rascunho ou cálculos feitos em separado, serão aceitas.

• Leia os enunciados das questões com atenção, procurando entender todos os detalhes. Nas questões que 
envolvem um grande número de informações, é útil  anotar ou sublinhar os dados importantes para não se  
confundir na hora da resolução. Na hora da prova, caberá a você a interpretação das questões. 

• Não se limite a apresentar a resposta final das questões abertas, pois não serão consideradas as respostas que 
não  apresentarem  um  resumo  do  raciocínio  que  justifique  o  resultado  final.  Nas  questões  que  envolvem 
cálculos, expresse-os por meio de equações, indicando a fórmula usada, quando houver, e dando a resposta 
com a unidade correta. Esse mesmo procedimento será exigido na prova.

• Não é necessário justificar as respostas das questões fechadas a não ser quando solicitado.
• Nada impede que você use uma calculadora para abreviar seus cálculos quando estiver fazendo esta lista de 

exercícios, porém, recomendo que você evite usá-la para treinar sua capacidade de fazer contas usando lápis e 
papel (ou de fazer contas de cabeça). Na hora da prova, você não poderá usar calculadora e, portanto, se 
estiver sem prática de fazer contas sem calculadora, gastará um tempo maior para resolvê-la.

• Esta lista de exercícios deverá ser entregue ao professor no dia da prova de recuperação, antes do início dela,  
para que o professor a corrija. A nota desta lista de exercícios está condicionada à resolução total e correta das  
questões.

• Por fim, dedique-se ao estudo. Encontre um ambiente tranquilo e silencioso para estudar, em que você não seja  
distraído por celular, música, conversas ou outras coisas. Leve para seu lugar de estudo tudo que for precisar  
para estudar, para não interromper o estudo a todo momento para pegar um livro ou uma régua que você já  
deveria ter pegado. Não estude todo o conteúdo num único dia; distribua o estudo ao longo de vários dias, 
alternando-o com o estudo de outra matéria, se for o caso. Não interrompa seu estudo desnecessariamente. 
Contudo, faça pausas programadas, por exemplo, de 10 minutos a cada uma hora de estudo, para beber água 
e descansar. 

Bom estudo!
Petrônio.



Questão 01: Valor: 0,7

Muita gente já ouviu a seguinte pergunta, feita em tom de brincadeira:
"O que é mais pesado: um quilo de ferro ou um quilo de isopor?"
A resposta é 
"Nenhum dos dois, já que estão sendo comparadas a mesma massa, 1kg, dos dois materiais."
Nesta pergunta, está envolvido o conceito de densidade, sendo que: 

A) a densidade do isopor é maior do que a densidade do ferro, já que 1kg de isopor ocupa um 
volume maior do que 1kg de ferro.

B) a densidade do isopor é maior do que a densidade do ferro, já que 1kg de isopor ocupa um 
volume menor do que 1kg de ferro.

C) a densidade do isopor é igual à densidade do ferro, já que 1kg de isopor ocupa um volume 
igual ao de 1kg de ferro.

D) a densidade do isopor é menor do que a densidade do ferro, já que 1kg de isopor ocupa um 
volume maior do que 1kg de ferro.   

E) a densidade do isopor é menor do que a densidade do ferro, já que 1kg de isopor ocupa um 
volume menor do que 1kg de ferro.

Questão 02

Um bloco maciço de vidro, em forma de paralelepípedo, com massa de 0,80 kg, tem as medidas 
de suas arestas indicadas na figura abaixo. Calcule a densidade desse vidro, em gramas/cm³.

Questão 03

Um  bloco  maciço  de  vidro,  em  forma  de 
paralelepípedo,  com  massa  de  0,80 kg,  tem  as 
medidas  de  suas  arestas  indicadas  na  figura 
abaixo. Supondo que este bloco está apoiado sobre 
uma superfície  plana e horizontal  e considerando 
g = 10 m/s², calcule:

a) A maior pressão que este bloco pode exercer na superfície em que se apoia.

b) A menor pressão que este bloco pode exercer na superfície em que se apoia.



Questão 04

A  figura  abaixo  mostra  um  bloco  maciço,  em  forma  de 
paralelepípedo,  de  massa  igual  a  2,0 kg.  Considerando  a 
aceleração da gravidade como g = 10 m/s², faça o que se 
pede nos itens abaixo.

a) Calcule o volume do bloco.

b) Calcule a densidade do bloco.

c) Calcule a maior pressão que esse bloco pode fazer numa superfície plana e horizontal sobre a 
qual ele está apoiado.

Questão 05

As  fotos  abaixo  mostram  pessoas  usando  um tipo  de  calçado,  semelhante  a  uma raquete, 
apropriado para caminhar  na neve.  É correto afirmar que uma das vantagens desse tipo de 
calçado para a função a que se destina é o fato de ele:

     
A) proporcionar uma grande área de apoio sobre a neve, reduzindo, assim, a pressão que a 

pessoa faz sobre ela.
B) proporcionar uma grande área de apoio sobre a neve, aumentando, assim, a pressão que a  

pessoa faz sobre ela.
C) permitir rápida dissipação do calor, impedindo que a neve abaixo dos pés derreta com o calor 

do corpo.
D) permitir rápida dissipação do frio, impedindo que a neve congele os pés das pessoas que os 

usam.
E) permitir bom isolamento térmico, impedindo que a neve congele os pés das pessoas que os 

usam.



Questão 06

Cinco  recipientes  de formatos diferentes  foram cheios 
com um mesmo tipo de líquido como mostra a figura ao 
lado. Sobre esses recipientes, e sobre a quantidade de 
líquido colocada neles informa-se o seguinte:

- A quantidade de líquido nos recipientes I, II, III e IV é a mesma.
- A quantidade de líquido contida no recipiente V é o dobro da quantidade de líquido no recipiente  

IV.
- A altura do líquido nos recipientes I, II e III é a mesma.
- A altura de líquido nos recipientes IV e V é a mesma.
- A área da base do recipiente II  é  maior  do que área da base de qualquer  um dos outros  

recipientes.
- A base do recipiente IV tem área igual a da base do recipiente III.
- A área da base do recipiente V equivale ao dobro da área da base do recipiente IV.

Sobre a pressão feita pelos líquidos no fundo desses recipientes é correto afirmar que: 

A) A pressão no fundo do recipiente I é menor do que a pressão no fundo do recipiente II.
B) A pressão no fundo do recipiente II é menor do que a pressão no fundo do recipiente III.
C) A pressão no fundo do recipiente III é igual à pressão no fundo do recipiente I.
D) A pressão no fundo do recipiente IV é igual à pressão no fundo do recipiente III.
E) A pressão no fundo do recipiente V é o dobro da pressão no fundo do recipiente IV.

Questão 07

Um mergulhador resolve fotografar (com sua câmera a prova d'água) 
um peixe que está escondido em uma loca, numa grande parede de 
pedra. Para isso, o fotógrafo se posiciona fora da loca, bem diante do 
peixe, conforme representado na figura desta questão. 
Seja hm a distância do mergulhador até a  superfície da água e h p a 
distância do peixe até o teto da loca, é correto afirmar que a pressão a 
que o peixe está submetido é: 

A) maior do que a pressão a que o mergulhador está submetido, pois a pressão que atua no 
peixe depende da coluna de líquido de altura hp somada com a coluna de líquido de altura hm.

B) menor do que a pressão a que o mergulhador está submetido, pois a pressão que o líquido 
exerce no peixe é devida à coluna de líquido de altura hp,, enquanto a pressão que o líquido 
exerce no mergulhador é devida à coluna de líquido de altura hm.

C) menor do que a pressão a que o mergulhador está submetido, pois a pressão que atua no 
peixe  não  é  afetada  pela  pressão  atmosférica,  enquanto  a  pressão  feita  no  mergulhador 
corresponde à pressão feita pelo água mais a pressão atmosférica.

D) igual do que a pressão a que o mergulhador está submetido, pois a pressão que atua em  
ambos equivale à pressão atmosférica mais a pressão feita pela a coluna de líquido de altura  
hm.

E) igual do que a pressão a que o mergulhador está submetido, pois a pressão que atua em 
ambos não depende da profundidade e sim da densidade do líquido, que é o mesmo nos dois 
casos.



Questão 08

Considere a situação descrita na questão anterior. Sabendo que a distância do mergulhador até a 
superfície da água vale hm = 4,0 m, que a densidade da água daquele local é de 1,03 kg/litro e 
considerando a gravidade como g = 10 m/s², calcule a pressão que atua no mergulhador e no 
peixe devidas apenas à água.

Questão 09:

Um tonel de aço de 1,2 m de profundidade foi completamente preenchido de um tipo de óleo, 
cuja densidade vale 0,85 kg/litro. Calcule, em N/m², a pressão feita apenas pelo líquido no fundo 
desse recipiente. Considere g = 10m/s².
Observação: não se esqueça de ajustar as unidades antes de lançar os valores na fórmula.

Questão 10

Considere um sistema de cilindros, contendo um certo fluido, e 
providos com êmbolos móveis, como mostra a figura. Sabe-se 
que a área A1 do êmbolo da esquerda é 5 vezes menor do que a 
área A2 do êmbolo da direita. Se uma força de F1 = 4,0 Newtons 
for aplicada ao êmbolo da esquerda, a força F2 que surgirá no 
êmbolo da direita terá módulo de: 

A) 0,50 N.
B) 0,80 N.
C) 1,25 N.
D) 2,0 N.
E) 10 N.

O  princípio  físico  que  se  emprega  nos  elevadores 
hidráulicos  de  postos  de  combustíveis  e  nos  freios 
hidráulicos  foi  descoberto  por  Blaise  Pascal  (1623-1662), 
físico,  filósofo  e  matemático  francês.  O  enunciado  do 
princípio  de  Pascal  diz  que:  "O  acréscimo  de  pressão 
produzido  em  um  líquido  em  equilíbrio  transmite-se 
integralmente a todos os pontos do líquido." 



Questão 11

Dois  líquidos  imiscíveis,  isto  é,  que  não  se  misturam,  foram 
colocados em um tubo em forma de "U" conforme mostra a figura ao 
lado.  Sabendo  que  o  líquido  mais  denso  tem  densidade  de 
4,0 kg/litro, faça o que se pede:

a) Indique na figura qual é o líquido mais denso. Justifique.

b) Calcule a densidade do líquido menos denso.

Questão 12

Observe a figura abaixo. Ela mostra um navio flutuando em repouso na água e indicação do 
volume de água que ele desloca enquanto está flutuando.

Fonte: Aquaflux. Disponível em: <http://www.aquafluxus.com.br/wp-content/uploads/2014/12/navio-1.jpg>. Acesso em: 16/03/2017.

Sobre essa situação, é correto afirmar que:

A) o valor do empuxo que atua no navio é nulo.
B) o empuxo que a água faz no navio é maior do que o peso do navio.
C) o empuxo que a água faz no navio é menor do que o peso do navio.
D) a quantidade de água que o navio desloca tem peso igual ao do próprio navio.
E) a quantidade de água que o navio desloca tem volume igual ao do próprio navio.

Justifique sua resposta.



Questão 13

Observe atentamente as figuras a seguir. Elas mostram dois objetos, A e B, de mesmo volume,  
que foram mergulhados num líquido e o que acontece com eles em seguida. 

A figura da esquerda (Fig.1) mostra o 
momento em que dois objetos, A e B, 
são abandonados no interior  de um 
líquido. 
A figura do meio (Fig.2) mostra o que 
acontece  em  seguida,  isto  é,  o 
objeto A  começa  a  afundar  e  o 
objeto B começa a subir em direção à 
superfície do líquido.
A  figura  da  direita  (Fig.3)  mostra  o 
objeto A  assentado  no  fundo  do 
recipiente enquanto o objeto B flutua, 
em  equilíbrio,  na  superfície  do 
líquido.

Considerando o enunciado e a figura acima, é correto afirmar que:

A) O objeto A afunda porque é mais denso do que o objeto B.
B) O objeto A afunda porque é menos denso do que o objeto B.
C) O objeto A afunda porque é mais denso do que o líquido.
D) O objeto A afunda porque é menos denso do que o líquido.
E) O objeto A afunda porque o empuxo que atua nele é nulo.

Questão 14

Considere  a  situação  mostrada  na  Fig.2  da  questão  anterior,  em  que  os  objetos  estão  se 
movendo no interior do líquido. Lembrando que os dois objetos têm o mesmo volume, é correto 
afirmar que o valor do empuxo que atua no objeto A é  

A) igual ao do empuxo que atua em B, mas esses empuxos têm sentidos opostos.
B) igual ao do empuxo que atua em B e esses empuxos atuam no mesmo sentido.
C) maior do que o do empuxo que atua em B e esses empuxos têm sentidos opostos.
D) menor do que o do empuxo que atua em B e esses empuxos têm sentidos contrários. 
E) menor do que o do empuxo que atua em B e esses empuxos atuam no mesmo sentido. 

Questão 15

Um objeto  de 8,0 kg  e  volume de 2,0 litros  é completamente  mergulhado em um líquido  de 
densidade 1,6 kg/litro. Sobre essa situação, responda as questões a seguir:

a) O objeto vai flutuar ou afundar? Justifique. 



b) Calcule o valor do empuxo que atua nele. Faça os cálculos de maneira clara e organizada e dê  
a resposta com uma unidade adequada.   

c) Se uma pessoa estivesse segurando o objeto dentro desse líquido, qual seria a força que ela 
deveria fazer para manter o objeto em repouso?  

Questão 16

A  figura  desta  questão  mostra  uma  turista  flutuando  no  Mar 
Morto.  Note  que ela  flutua  com muito  mais  facilidade do que 
flutuaria se estivesse em água do mar de uma praia do Brasil. O 
Mar Morto, citado na Bíblia como Mar de Sal, é um mar fechado 
na região da Palestina e tem salinidade cerca de 10 vezes maior 
do que a dos  oceanos. 
Fonte  da  imagem:  O  Mar  Morto|Mensageniros  de  Esperança  Wiki.  Disponível  em: 

<http://vignette2.wikia.nocookie.net/mensageiros/images/2/2c/Turista_flutuando.jpg/revision/latest

?cb=20111012205313&path-prefix=pt-br>. Acesso em 16/03/2017.

Explique por que a alta salinidade faz com que a turista flutue com mais facilidade. Em sua 
resposta,  discuta a relação entre densidade,  volume de líquido deslocado,  empuxo,  peso da 
pessoa e peso do líquido deslocado.



Questão 17

A respeito dos conceitos de temperatura e de calor, são feitas as seguintes afirmativas. Analise-
as atentamente.

I - A temperatura está relacionada com a agitação dos átomos e moléculas que compõem os 
materiais: quanto maior a temperatura de um objeto, mais agitados estão os átomos que o  
compõem.

II - O calor é uma forma de energia que é transferida entre corpos de temperaturas diferentes.
III - O calor passa do objeto mais frio  para o objeto mais quente até que ocorra o equilíbrio  

térmico entre eles.
IV - Temperatura e calor são duas palavras diferentes que expressam a mesmo conceito físico.

Das afirmativas acima estão corretas apenas: 

A) I e II.
B) I, II e III.
C) I, III e IV.
D) II e III.
E) II, III e IV.

Questão 18

Escreva a definição de calor.

Questão 19

Abaixo estão anotadas algumas características de processos de transferência de calor. Analise-
as atentamente.

I - Roupas escuras absorvem melhor o calor transmitido dessa forma.
II - Não necessita de meio material para acontecer a transmissão de calor.
III - É explicada pela propagação do movimento de vibração dos átomos.
IV - Ocorre por causa da dilatação de parte da substância e mudança de densidade.

As características acima se referem, respectivamente, aos processos de: 

A) radiação, condução, radiação e convecção.
B) radiação, radiação, condução e convecção.
C) condução, convecção, radiação e convecção.
D) convecção, condução, radiação e convecção.
E) convecção, condução, radiação e radiação.



Questão 20

Uma criança estava sentindo frio e ao vestir seu agasalho, disse: “Que agasalho quentinho!...”  
Sob o ponto de vista da Física esta afirmação está: 

A) correta, pois os agasalhos transmitem calor para o corpo das pessoas que os vestem.
B) correta,  pois os agasalhos produzem calor em contato com o corpo das pessoas que os 

vestem.
C) correta, pois os agasalhos reagem ao frio e à baixas temperaturas, produzindo calor.
D)  errada,  pois  os  agasalhos  dificultam a  passagem de  frio  do  ambiente  para  o  corpo  das 

pessoas.
E)  errada,  pois  os agasalhos dificultam a passagem de calor  do  corpo das pessoas para o  

ambiente.

Questão 21

Nos dias de hoje há uma grande preocupação com o meio ambiente. Embora nem todas as 
pessoas  estejam  dispostas  a  mudar  realmente  os  seus  hábitos  em  prol  de  um  mundo 
sustentável,  a  urgência  dessa  necessidade  tem levado  pessoas  e  empresas  a  encontrarem 
formas ecologicamente corretas de utilizar as várias formas de energia disponíveis na natureza. 
Um sistema muito  útil  e  de  custo  relativamente  barato  é  o  aquecimento  de  água  utilizando 
energia solar. A figura desta questão mostra um aquecedor solar de água. Ele é composto de 
uma placa, pintada de preto e coberta com um vidro. Nessa placa, há vários tubos feitos de cobre 
por onde passa a água, que subirá naturalmente (sem uso de motor) da placa do coletor solar  
para um reservatório revestido com lã de vidro, onde é armazenada depois de aquecida. Uma 
caixa d'água comum repõe a água do sistema à medida que ela vai sendo usada. 

Sobre a função de cada parte do sistema de aquecimento solar são feitas as afirmações abaixo. 

I- A placa do coletor solar é pintada de preto para absorver 
melhor o calor que vem do sol por condução.

II- Os  tubos  dentro  das  placas  são  feitos  de  cobre  para 
transferirem o calor para a água por condução.

III- A  água  circula  naturalmente  pelos  tubos  devido  ao 
processo de convecção.

IV- A lã de vidro usada no reservatório facilita a passagem 
de calor do ambiente para a água.

Das afirmativas acima, estão corretas:

A) todas as afirmativas.
B) apenas I, II e III.
C) apenas I e IV.
D) apenas II e III.
E) apenas III e IV.



Questão 22

A seguir estão listadas algumas situações onde observamos o aquecimento de alguma coisa. Em 
todas elas o aquecimento foi provocado pela transferência de calor, EXCETO em:

A) Um calango fica ao sol para se aquecer.
B) Uma pessoa aquece sua mão colocando-a ao lado da labareda de uma vela. 
C) Num dia frio, uma pessoa esfrega suas mãos uma na outra para as aquecer.
D) Uma certa quantidade de água colocada dentro de uma panela se aquece quando a panela é  

colocada no fogo.
E) Uma camisa fica quente quando é passada com um ferro de passar elétrico.

Questão 23

Assinale a alternativa em que as palavras listadas completam corretamente as lacunas do texto 
abaixo. 

A escala de temperatura adotada no Brasil é a escala __________________. Quando ela foi  
criada, em 1742, foram escolhidos dois fenômenos para serem usados como referência para sua 
calibração.  A  esses  fenômenos  foram  atribuídos  valores  de  temperatura.  Os  valores  de 
temperatura usados como referência nessa escala e os fenômenos aos quais eles correspondem 
são  a  temperatura  de  ______  correspondendo  ao  fenômeno  de  __________________  e  a 
temperatura de ______ correspondendo ao fenômeno de __________________.

A) Kelvin, 0°C, frio, 36°C, temperatura do corpo humano.
B) Kelvin, -273°C, muito frio, 373°C, água fervendo.
C) Celsius, 0°C, fusão do gelo, 100°C, evaporação da água.
D) Celsius, 0°C, fusão do gelo, 100°C, ebulição da água.
E) Celsius, -273°C, muito frio, 36°C, temperatura do corpo humano.

Questão 24

O professor Petrônio inventou uma escala para testar o conhecimento dos seus estudantes a  
respeito de conversão de temperatura entre escalas diferentes. A relação da escala inventada 
por  ele  com as demais  escalas  conhecidas  está  representada na  figura  abaixo.  Converta  a 
temperatura de 15°I para a escala Fahrenheit.



Questão 25

Em um procedimento  para  a  conservação  de  células-tronco  do  cordão  umbilical,  o  material 
biológico foi  resfriado a uma temperatura de –133°C. A conversão dessa temperatura para a 
escala  Kelvin  resulta  no  valor  de:  (Considere  as  informações  dadas  na  figura  da  questão  
anterior.)

A) 80 K
B) 140 K
C) 190 K
D) 207 K
E) 303 K

Questão 26

Seu João trouxe de uma viagem ao exterior um forno elétrico compacto cujo botão de regulagem 
de temperatura mostra os valores em graus Fahrenheit. Para inaugurar o novo forno elétrico, Seu 
João resolveu assar nele pães de queijo. As instruções de preparo do pão de queijo informam 
que eles devem ser  assados numa temperatura de 140°C.  Então,  Seu João deve regular  a  
temperatura do forno elétrico para a temperatura de: 

A) 272°F.
B) 275°F.
C) 284°F.
D) 292°F.
E) 304°F.

Questão 27:

A capacidade térmica é a grandeza que indica: 

A) A quantidade de calor que um objeto precisa receber para que sua temperatura aumente 1°C. 
B) A quantidade de calor que cada 1 grama de uma substância precisa receber para que sua 

temperatura aumente 1°C. 
C) A quantidade de calor que qualquer objeto precisa receber para que sua temperatura aumente 

1°C.
D) O valor da temperatura que um objeto deve ter para que possa absorver 1 caloria de calor.
E) A variação de temperatura que 1 grama de determinada substância sofre ao receber 1 caloria 

de calor.

Questão 28:

O calor específico é a grandeza que indica: 

A) A quantidade de calor que um objeto precisa receber para que sua temperatura aumente 1°C.
B) A quantidade de calor que cada 1 grama de uma substância precisa receber para que sua 

temperatura aumente 1°C.    
C) A quantidade de calor que qualquer objeto precisa receber para que sua temperatura aumente 

1°C.
D) O valor da temperatura que um objeto deve ter para que possa absorver 1 caloria de calor.
E) A variação de temperatura que um objeto sofre ao receber 1 caloria de calor.



Questão 29:

Um objeto de 240 gramas, feito de um único material,  ao receber 600 cal de calor, sofre um 
aumento de 50°C em sua temperatura. Sobre essa situação, faça o que se pede: 

a) Calcule a capacidade     térmica   desse objeto.

b) Explique, com palavras, o significado físico do valor encontrado por você no item a.

c) Calcule o calor     específico   do material do qual esse objeto é feito.

Questão 30:

Sabe-se  que  o  calor  específico  do  alumínio  vale  0,22 cal/g·°C.  É  correto  afirmar  que  para 
provocar um aumento de 3,0°C na temperatura de um objeto de 4,0 gramas feito desse material, 
deve-se fornecer a ele uma quantidade de calor igual a: 

A) 0,055 cal.
B) 0,073 cal.
C) 0,66 cal.
D) 0,88 cal.
E) 2,64 cal.   


