
 

 

ATIVIDADE 1 – Propriedades dos Fluidos, Massa Específica, Peso Específico, Peso Específico Relativo; Estática 

dos Fluidos, Pressão Estática, Unidades de Pressão, Conversão de Unidades de Pressão, 

Teorema de Stevin e Princípio de Pascal. 

Aluno: ___________________________________________________________ data: ___/___/___ 

� 1) Sabendo-se que 1900kg de massa de uma determinada substância ocupa um volume de 3m³, 
determine a massa específica, o peso específico e o peso específico relativo dessa substância. 
Dados: γH2O = 10000N/m³, g = 10m/s². 

2) Um reservatório cúbico com 5m de aresta está completamente cheio de etanol (ver propriedades 
na Tabela). Determine a massa de etanol quando apenas ½ do tanque estiver ocupado. Dados: 
γH2O = 10000N/m³, g = 10m/s². 

3) Uma placa circular com diâmetro igual a 2m possui um peso de 1800N, determine em Pa a 
pressão exercida por essa placa quando a mesma estiver apoiada sobre o solo. 

4) Uma caixa d'água de área de base 2,0m X 1,5 m e altura de 1,5 m pesa 2000N que pressão ela 
exerce sobre o solo? 

�a) Quando estiver vazia 

   b) Quando estiver cheia com água � 

   Dados: γH2O = 10000N/m³, g = 10m/s². 

5) Converta as unidades de pressão para o sistema indicado. (utilize os fatores de conversão 
apresentados na tabela). 

a) converter 3atm em Pa. �  

b) converter 5000mmHg em psi. �  

c) converter 55psi em bar. �  

d) converter 15mca em kgf/cm². �  

e) converter 19bar em Pa. �  

f) converter 63psi em Pa. 

�6) Converta as unidades de pressão para o sistema indicado. (utilize os fatores de conversão 
apresentados na tabela). 

a) converter 20psi em Pa. �  d) converter 30kgf/cm² em psi.   

b) converter 3000mmHg em Pa. �   e) converter 5bar em Pa.  

c) converter 200kPa em kgf/cm².   f) converter 25mca em kgf/cm².  

 

Professor Me. Claudemir Claudino Alves 

 

MECÂNICA DOS 

FLUIDOS  



7) Um reservatório aberto em sua superfície possui 12m de profundidade e contém água, determine 

a pressão hidrostática no fundo do mesmo. � Dados: γH2O = 10000N/m³, g = 10m/s². 

8) Na figura apresentada a seguir, os êmbolos A e B possuem áreas de 200cm² e 50cm² 

respectivamente. Despreze os pesos dos êmbolos e considere o sistema em equilíbrio estático. 

Sabendo-se que a massa do corpo colocado em A é igual a 100kg, determine a massa do corpo 

colocado em B. 

 

9) Qual a pressão, em kgf/cm2, no fundo de um reservatório que contém água, com 8m de 

profundidade? Faça o mesmo cálculo para um reservatório que contém etanol (peso específico 

relativo = 0,789). 

10) O nível de água contida em uma caixa d’água aberta à atmosfera se encontra 15m acima do 

nível de uma torneira, determine a pressão de saída da água na torneira. � Dados: γH2O = 

10000N/m³, g = 10m/s². 

 

11) As áreas dos pistões do dispositivo hidráulico mostrado na figura mantêm a relação 80:2. 

Verifica-se que um peso P colocado sobre o pistão maior é equilibrado por uma força de 30N no 

pistão menor, sem que o nível de fluido nas duas colunas se altere. Aplicando-se o principio de 

Pascal determine o valor do peso P. 

 

12) Na prensa hidráulica mostrada na figura, os diâmetros dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, 

6cm e 50cm. Sendo o peso do carro igual a 15000N, determine: 

 � a) a força que deve ser aplicada no tubo 1 para equilibrar o carro. 

 � b) o deslocamento do nível de óleo no tubo 1, quando o carro sobe 20cm. 

 

Boa atividade e que esse seja mais um passo para seu sucesso! 


