
LISTA DE EXERCÍCIOS 
FENÔMENOS DE TRANSPORTE 
- ESTÁTICA DOS FLUIDOS - 

 
1) Um reservatório de água possui formato cilíndrico com altura de 20m e diâmetro de 5m. 
Qual a pressão efetiva no fundo do reservatório quando estiver completamente cheio? Adote: 
massa específica da água: 1000 kg/m3; aceleração da gravidade 10m/s2. 
R: 200 kPa 
 
2) O reservatório da figura abaixo contém os líquidos A e B cujas densidades valem 0,70 e 1,5 
respectivamente. A pressão atmosférica local é de 100,0 kPa. Determine a pressão absoluta 
nos pontos (1), (2) e (3). Considere g = 10m/s2 e massa especifica da água de 1000 kg/m3. 

 
R: p1 = 100 kPa; p2 = 170 kPa; p3 = 290 kPa 
 
3) Qual é a massa específica da Terra tendo-se em vista que seu volume é, aproximadamente, 
20xE19 m3 e sua massa vale 6xE24 kg? 
R: 3E4 kg/m3 
 
4) Considere um bloco de ferro com as seguintes dimensões: 20cm x 30cmx 15cm. Sabendo-se 
que a densidade do ferro é 7,6 e sendo aceleração da gravidade 10 m/s2, determine: 
a) A massa do bloco. 
b) A maior e a menor pressão que o bloco exercerá sobre uma mesa quando apoiado em uma 
das três faces. 
R: a) m = 68,4 kg; b) pmax = 22,8 kPa; pmin = 11,4 kPa 
 
5) Desconfiado da qualidade da gasolina vendida em um posto, um consumidor resolve testar a 
sua densidade. Em um sistema de vasos comunicantes, contendo inicialmente água, despejou 
certa quantidade da gasolina. Após o equilíbrio, o sistema adquiriu a aparência mostrada na 
figura. Determine a densidade da gasolina comprada. 

 



R: d=0,8 
 
6) A figura abaixo mostra três vasos V1, V2 e V3 cujas bases possuem a mesma área. Os vasos 
estão cheios de líquidos l1, l2 e l3 até uma mesma altura. As pressões no fundo dos vasos são 
P1, P2 e P3, respectivamente. É correto afirmar que: 

 
a) P1 = P2 = P3 somente se os líquidos l1, l2 e l3 forem idênticos. 
b) P1 = P2 = P3 quaisquer que sejam os líquidos l1, l2 e l3 . 
c) P1 > P2 > P3 somente se os líquidos l1, l2 e l3 forem idênticos 
d) P1 > P2 > P3 quaisquer que sejam os líquidos l1, l2 e l3 . 
e) todas as anteriores estão erradas. 
R: a) 
 
7) Para medir a pressão de um gás, P, utiliza-se um manômetro em “U”, que consiste num tubo 
em forma de U contendo mercúrio (d = 13,6), como mostra a figura. Com base nas alturas 
indicadas, determine o valor da pressão absoluta do gás. Considere a pressão atmosférica de 
100 kPa e a aceleração da gravidade local de 10 m/s2. 

 
R: 113,6 kPa 
 
8) Nos dias muitos úmidos aparece o fenômeno da cerração, que consiste em uma grande 
quantidade de vapor d’água que não consegue subir para as camadas mais altas da atmosfera. 
Esse fenômeno ocorre porque: 
a) a pressão atmosférica é menor que o peso do vapor d’água 
b) a pressão atmosférica é maior que o peso do vapor d’água 
c) a densidade relativa do ar úmido é menor que a do ar seco 
d) a densidade relativa do ar úmido é maior que a do ar seco 
e) a pressão atmosférica é igual a densidade relativa do ar úmido 
R: d) 
 
9) Um certo volume de água foi colocado no interior de num tubo em forma de “U”, aberto à 
atmosfera. Num dos lados do tubo é adicionado um líquido de densidade menor que da água e 
que não se mistura com ela. Após o equilíbrio, qual das figuras melhor representa a posição 
dos dois líquidos no tubo? 



 
R: a) 
 
10) Na figura abaixo são mostrados três vasos M, N e P que têm formas diferentes, mas 
apresentam a mesma área de base.  

 
Denominando por DM, DN, DP às pressões exercidas pela água sobre a base dos vasos M, N e 
P, respectivamente, e supondo a mesma altura de água nos vasos, é correto afirmar que: 
a) DM < DN < DP 
b) DM = DN = DP 
c) DM > DN > DP 
d) DM > DP > DN 
e) DN > DM > DP 
R: b) 
 
11) Uma prensa hidráulica possui pistões com diâmetros 10cm e 20cm. Se uma força de 120N 
atua sobre o pistão menor, pode-se afirmar que esta prensa estará em equilíbrio quando sobre 
o pistão maior atuar uma força de: 
a) 30N 
b) 60N 
c) 480N 
d) 240N 
e) 120N 
R: c 
 
12) Um mecânico equilibra um automóvel, usando um elevador hidráulico. O automóvel pesa 
800 kgf e está apoiado em um pistão cuja área é de 2000 cm2. Determine o valor da força que 
o mecânico está exercendo na chave, sabendo-se que a área do pistão no qual ele atua é de 25 
cm2. 
R: 100N 
 
13) O tubo aberto em forma de U da figura contém dois fluidos não miscíveis, A e B, em 
equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois 
líquidos, valem 50 cm e 80 cm, respectivamente. 



 
a) Sabendo que a massa específica de A é 2,0E3 kg/m3, determine a massa específica do 
líquido B. 
b) Considerando g = 10 m/s² e a pressão atmosférica igual a 100 kPa, determine a pressão 
absoluta no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. 
R: a) 1,25 g/cm3; b) 110 kPa 
 
14) 1) Uma caixa d'água possui as seguintes dimensões: 1,2m de comprimento X 0.5m de 
largura X 1,0m de altura. Se o peso da caixa é 540 Kgf, qual a pressão exercida sobre o solo 
nas condições: 
a) caixa vazia 
b) caixa cheia 
R: a) 900 Kgf/m2; b ) 1 900 Kgf/m2 
 
15) Determine a força P que deve ser aplicado no êmbolo menor da prensa hidráulica da figura 
de modo a equilibrar a carga de 4400 Kgf colocada no êmbolo maior. Os cilindros estão cheios 
de óleo com densidade 0,75 e as seções dos êmbolos são, respectivamente, 40 e 4000 cm2. 

 
R: 42,8 Kgf 
 
16) Um tubo vertical, longo, com 30 m de comprimento e diâmetro de 25 mm, tem sua 
extremidade inferior aberta e nivelada com a superfície interna da tampa de uma caixa cuja 
área é 0,20 m2 e altura de 0,15 m, sendo o fundo horizontal. Desprezando-se os pesos do tubo 
da caixa, ambas cheias d’água, e adotando g = 10 m/s2, calcular: 
a) a pressão hidrostática total sobre o fundo da caixa 
b) a pressão total sobre o chão em que repousa a caixa 
R: a) 30150 Kgf/m2; b) 223,6 Kgf/m2 
 



17) Determine a pressão efetiva, em Kgf/cm2, no fundo de um reservatório que contém uma 
coluna de 3,0 m de água. Repetir os cálculos considerando que o fluido seja gasolina (d = 0,75). 
R: água: 0,3 kgf/cm2; gasolina: 0,225 Kgf/cm2 
 
18) Se a pressão manométrica num tanque de óleo (d = 0,80) é de 4,2 Kgf/cm2, qual a altura 
da carga equivalente em: 
a) metros de óleo 
b) metros de água 
c) milímetros de mercúrio 
R: a) 52,5 m.c. óleo; b) 42,0 m.c.a. ; c) 3088 mm Hg 
 
19) A pressão da água numa torneira fechada (A) é de 0,28 Kgf/cm2. Se a diferença de nível 
entre (A) e o fundo da caixa é de 2m, Calcular: 
a) a altura da água (H) na caixa 
b) a pressão no ponto (B), situado 3 m abaixo de (A) 

 
R: a) 0,8 m; b) 0,58 Kgf/cm2 
 
20) Um tubo vertical com 25 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, aberto à atmosfera na 
extremidade superior, contém volumes iguais de água e mercúrio. Estando fechada sua 
extremidade inferior, determine:  
a) a pressão manométrica, em Kgf/cm2, no fundo do tubo. 
b) os pesos dos líquidos nele contidos. 
R: a) 0,219 Kgf/cm2; b) água: 73,6 gf; mercúrio: 1Kgf 
 
21) Um liquido possui densidade 1,5 e está submetido a uma pressão absoluta de gás de 0,4 
atm. Determine, em Kgf/cm2, a pressão relativa ao nível do mar, a 1,2m de profundidade no 
liquido. 
R: - 0,44 kgf/cm2 
 
22) Qual a pressão absoluta e relativa a 10 m de profundidade em água do mar (d = 1,024), 
sendo a leitura do barômetro de mercúrio (d = 13,6) igual a 758 mm ? Responder em kgf/m2. 
R: Pabs = 20549 Kgf /m2; Pef = 10240 kgf/m2 



 
23) A pressão atmosférica de uma certa localidade (pressão barométrica) é 740 mm Hg. 
Expressar a pressão manométrica de 0,25 Kgf/cm2, nas escalas efetiva (relativa) e absoluta, 
nas seguintes unidades: 
a) Kgf/m2  b) Pascal e (Kpa)  c) bárias (e bar)  d) Kgf/cm2 
e) m.c.a.  f) atmosfera física  g) atmosfera técnica h) PSI 
i ) mm Hg 
Respostas: 
- Relativas (ou Efetivas):  
a) 2500 kgf/m2;  b) 24525 pascal = 24,525 KPa; c) 245250 bárias = O,24525 bar; 
d) 0,25 Kgf/cm2;  e) 2,5 m.c.a.    f),242 atm. fis. 
g) 0,25 atm. tec. h) 3,557 PSI    i) 184 mm Hg 
- Absolutas: 
a) 12.558 Kgf/m2  b) 123 196 pascal =  123,196 Kpa c) 1,23 x 10 6 bárias = 1,23 bar 
d) 1,256 Kgf/cm2 e) 12,558 m.c.a.   f) 1,216 atm. fis. 
g) 1,256 atm. tec. h) 17,87 PSI      i) 924 mm Hg 
 
24) Um barômetro de mercúrio marca 735 mm. Ao mesmo tempo, outro, no alto de uma 
montanha, marca 590 mm. Supondo o peso específico do ar constante e igual a 1,125 kgf/m3, 
qual será a diferença de altitude? 
R: 1753 m 
 
25) Determine as pressões efetivas nos pontos A, B, C, D e E da figura abaixo, sabendo-se 
que o fluido encontra-se em equilíbrio. Dar a resposta em kgf/m2 

 
R: pA = 0; pB = 1200 Kgf/m2; pC = -300 Kgf/m2; pD = 180 Kgf/m2; pE = - 1320 Kgf/m2 
 
26) Um tubo em “U”, tem suas extremidades abertas à atmosfera e está cheio de mercúrio na 
base. Num dos lados, uma coluna d’água eleva-se 750 mm acima do menisco, no outro, uma 
coluna de óleo (d = 0,80) tem 4540 mm acima do menisco.  Qual a diferença entre as 
superfícies livres de água e óleo? 
R: 27,1 cm . 
 
27) Determinar o peso específico do líquido (B) no sistema mostrado a seguir: 



 
R: 13 600 kgf/m3 
 
28) Um manômetro diferencial de mercúrio (peso específico 13.600 kgf/m3)é utilizado como 
indicador do nível de uma caixa d'água, conforme ilustra a figura seguinte. Qual o nível da 
água na caixa (h1) sabendo-se que h2 = 15 m e h3 = 1,3 m. 

 
R: 1,38 m 
 
29) Considere o sistema ilustrado abaixo: 

 
Com base na figura abaixo, pede-se: 
a) Calcular a altura de carga diferencial, em m.c.a., entre os pontos “m” e “n”, para x = 80 mm. 



b) Determine x quando a diferença  de pressão entre os pontos “m” e “n” for de 0,1 Kgf/cm2. 
c) Caso a pressão em “m” seja 1,5 Kgf/cm2 e x valha 200mm, determine a pressão em “m”. 
R: a) 0,916 m.c.a.; b ) 50 cm; c) 15940 Kgf/m2 
 
30) Na figura representada abaixo existem dois fluidos: A e B. Sendo o fluido A água e o 
fluido B mercúrio e, considerando-se Y= 1,50 m e z = 450mm, determine a diferença de 
pressão entre os centros dos tubos da direita e da esquerda. 

 
R: 7170 Kgf/m2 
 
31) Na figura abaixo o tubo A contém óleo (d = 0,80) e o tubo B, água. Determinar as pressões 
nos pontos A e B indicados. 

 
R: pA = 3840 Kgf/m2; pB = -5860 Kgf/m2 
 
32) Na figura abaixo o corpo A representa um êmbolo cujo peso é 15 Kgf e possui diâmetro de 
10 cm. Tal êmbolo pressiona o líquido B, de densidade 2,3 que, por sua vez, está em conexão 
com um manômetro diferencial. O líquido indicador possui peso específico de 13662,7 Kgf/m3. 
Sabendo-se que o líquido no conduto C apresenta peso específico 0,82 Kgf/litro, pede-se 
determinar: 
a) A pressão absoluta em C, em Kgf/cm2. 



b) O peso específico do fluido B, em kgf/m3. 
c) O peso específico do fluido C, em kgf/m3. 
d) A pressão efetiva que o êmbolo provoca no fluido B. 
Obs: Considere pressão atmosférica local de 10,33 m.c.a. 

 
R: a) 1 ,47 kgf/cm2; b) 2300 kgf/m3; c) 820 kgf/m3; d) 1909,6 kgf/m2 
 
33) Na figura abaixo está apresentado esquematicamente um manômetro diferencial. Com 
base nas alturas e densidades fornecidas abaixo, determinar a diferença de pressões entre os 
pontos A e B em Pascal. 
Dados: 
d1 = d5 = 1,0  d2 = 13,6   d3 = 0,8  d4 = 1,2 
z1 = 1,0 m  z2 = 2,0 m  z3 = 2,5 m  z4 = 5,0 m  z5 = 6,0 m 

 
R: 355,122 KPa 
 


