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1. (Enem 2013) Para realizar um experimento com uma garrafa
PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em três
posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não
vazou por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada,
observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura.

Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água,
nas situações com a garrafa tampada e destampada,
respectivamente?
a) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna;
não muda a velocidade de escoamento, que só depende da
pressão da coluna de água.
b) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna;
altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à
pressão atmosférica na altura do furo.
c) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna;
altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à
pressão atmosférica na altura do furo.
d) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna;
regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão
atmosférica.
e) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna;
não muda a velocidade de escoamento, que só depende da
pressão da coluna de água.

a) 20N
b) 100N
c) 200N
d) 1000N
e) 5000N
3. (Enem 2012) Um consumidor desconfia que a balança do
supermercado não está aferindo corretamente a massa dos
produtos. Ao chegar a casa resolve conferir se a balança estava
descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala
volumétrica, contendo 1,0 litro d‘água. Ele coloca uma porção
dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a
água atinge a marca de 1,5 litro e também que a porção não
1
ficara totalmente submersa, com
de seu volume fora d‘água.
3
Para concluir o teste, o consumidor, com ajuda da internet,
verifica que a densidade dos legumes, em questão, é a metade da
g
densidade da água, onde, ρágua  1
. No supermercado a
cm3
balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,500 kg
(meio quilograma).
Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o
consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria
ter registrado a massa da porção de legumes igual a
a) 0,073 kg.
b) 0,167 kg.
c) 0,250 kg.
d) 0,375 kg.
e) 0,750 kg.
4. (Enem 2011) Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo
as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar
a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no
vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin,
quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água
desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da
caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em
relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona
maior economia de água.

2. (Enem 2013) Para oferecer acessibilidade aos portadores de
dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o
elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba
elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita
para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que
movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja
área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da
tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando
uma aceleração gravitacional de 10m/s2, deseja-se elevar uma
pessoa de 65kg em uma cadeira de rodas de 15kg sobre a
plataforma de 20kg.
Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o
fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade
constante?
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A característica de funcionamento que garante essa economia é
devida
a) à altura do sifão de água.
b) ao volume do tanque de água.
c) à altura do nível de água no vaso.
d) ao diâmetro do distribuidor de água.
e) à eficiência da válvula de enchimento do tanque.
5. (Enem 2011) Em um experimento realizado para determinar a
densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais
conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a
50 N e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg
de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do
dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo
era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o
cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse
submersa, foi registrada a leitura de 24 N no dinamômetro.

d) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta
passará a receber uma força ascendente
do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força
peso na escultura.
e) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu
volume, e para cima. Esta força se
somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em
uma força ascendente maior que
o peso da escultura.

1.a
2.c
3.d
4.b
5.b
6.e

Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s2 ,
a densidade da água do lago, em g/cm3 , é
a) 0,6.
b) 1,2.
c) 1,5.
d) 2,4.
e) 4,8.
6. (Enem 2010) Durante uma obra em um clube, um grupo de
trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço
colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores
amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem
sucesso.
Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os
trabalhadores removerem a escultura, pois a
a) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão
fazer força para remover a escultura do
fundo.
b) escultura ficará com peso menor, Dessa forma, a intensidade
da força necessária para elevar a
escultura será menor.
c) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua
massa, e para cima. Esta força se
somará á força que os trabalhadores fazem para anular a ação da
força peso da escultura.
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