
 

ASSUNTO: PRESSÃO, DENSIDADE, MASSA ESPECÍFICA, PRINCÍPIO DE STEVEN E PRINCÍPIO 

DE PASCAL. 

 
1.  Aplica-se uma força de 80 N perpendicularmente a uma superfície de área 0,8 m². Calcule a 
pressão exercida na superfície.  
  
2.  Qual a pressão exercida por um tanque de água que pesa 1000 N, sobre a sua base que tem uma 
área de 2 m²? 
 
3.  Para pregar um prego numa parede aplica-se uma martelada que transmite ao prego uma força 
de 50 N. A área de contato da ponta do prego com a parede é de 0,2 mm². Calcule a pressão 
exercida sobre a parede no instante da martelada. 
 
4. Quando uma faca está "cega" (não afiada), é necessária uma força maior, para descascar uma 
laranja, do que quando ela está afiada. Por quê? 
 
5. Um faquir possui duas "camas", do mesmo tamanho, uma com 500 pregos e a outra com 1000 
pregos. Baseando-se no seu conceito de pressão, em qual das duas camas você julga que ele estaria 
mais "confortavelmente" instalado? 
 
6. Um determinado óleo tem densidade de 0,80 g/cm³. Converta essa media para o kg/m³. 
 
7. Um objeto feito de ouro maciço tem 500 g de massa e 25 cm³ de volume. Determine a densidade 
do objeto e a massa específica do ouro em g/cm³ e kg/m³ 
 
8. Uma jóia de prata pura homogênea e maciça tem massa de 200g e ocupa um volume de 20cm³. 
Determine a densidade da jóia e a massa específica da prata. 
 
9. Uma força de intensidade 2N é aplicada perpendicularmente a uma superfície através de um 
pino de 1 mm² de área. Determine a pressão, em N/m², que o pino exerce sobre a superfície.  
 
10. (Faap-SP) Uma banqueta de três pernas pesa 50 newtons e cada perna tem seção reta de área 5 
cm². Subindo nela uma pessoa tem peso de 700 newtons, qual será a pressão que cada perna 
exercerá no chão? 
 
11. Uma esfera oca metálica tem massa de 40 g e volume de 120 cm². Esta esfera possui uma 
cavidade cujo volume é de 100 cm². Determine, em g/cm³ e kg/m³, a densidade e a massa 
específica desta esfera.   
 
12. Uma represa apresenta uma profundidade de 50 m. Qual a pressão total no fundo da represa 
devia apenas ao peso da água? Qual a pressão total no fundo da represa? 
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PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS... 



13. Numa prensa hidráulica, o êmbolo menor tem área de 10cm2 enquanto o êmbolo maior tem 
sua área de 100 cm2. Quando uma força de 5N é aplicada no êmbolo menor, o êmbolo maior 
move-se. Pode-se concluir que 
   
(A) a força exercida no êmbolo maior é de 500 N. 
(B) o êmbolo maior desloca-se mais que o êmbolo menor. 
(C) os dois êmbolos realizam o mesmo trabalho. 
(D) o êmbolo maior realiza um trabalho maior que o êmbolo menor. 
(E) o êmbolo menor realiza um trabalho maior que o êmbolo maior 
 
14. (Pucpr 2001) A figura representa uma prensa hidráulica. Determine o módulo da força F 
aplicada no êmbolo A, para que o sistema esteja em equilíbrio.  

 
a) 800 N  
b) 1600 N  
c) 200 N  
d) 3200 N  
e) 8000 N 
 


