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A densidade de um corpo               
(ou densidade absoluta) é a razão 
entre a massa do corpo e o seu 

volume, sendo ele corpo homogêneo 
ou não.

relembrando...
 

A massa específica é a razão entre a 
massa e o volume do corpo quando ele 

é homogêneo e maciço.

Tanto a densidade quanto a massa específica possuem as mesmas 
unidades: kg/m³ (SI) ou g/cm³



Um cubo oco de alumínio apresenta 100g de massa e volume de 50 cm³. O 
volume da parte vazia é de 10 cm³. A densidade do cubo e a massa 
específica do alumínio são, respectivamente:

EXERCÍCIO 1

a) 0,5 g/cm³ e 0,4 g/cm³.
b) 2,5 g/cm³ e 2,0 g/cm³.
c) 0,4 g/cm³ e 0,5 g/cm³.
d) 2,0 g/cm³ e 2,5 g/cm³.
e) 2,0 g/cm³ e 10,0 g/cm³.



Um cubo oco de alumínio apresenta 100g de massa e volume de 50 cm³. O 
volume da parte vazia é de 10 cm³. A densidade do cubo e a massa 
específica do alumínio são, respectivamente:

EXERCÍCIO 1

a) 0,5 g/cm³ e 0,4 g/cm³.
b) 2,5 g/cm³ e 2,0 g/cm³.
c) 0,4 g/cm³ e 0,5 g/cm³.
d) 2,0 g/cm³ e 2,5 g/cm³.
e) 2,0 g/cm³ e 10,0 g/cm³.



(ENEM) Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em 
dia é a compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas cada vez 
mais pesadas, reduzindo a produtividade de culturas.
Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir 
os pneus dos tratores por pneus mais: 

EXERCÍCIO 2

a) largos, reduzindo a pressão do solo.
b) estreitos, reduzindo a pressão do solo.
c) largos, aumentando a pressão do solo.
d) estreitos, aumentando a pressão do solo.
e) altos, reduzindo a pressão do solo.



Pressão de uma força sobre uma superfície é o quociente 
entre a intensidade da componente da força normal à 

superfície e a área dessa superfície.

O QUE É 

 
PRESSÃO?

No sistema internacional, a unidade de pressão é o newton por metro 
quadrado (N/m²), também denominado PASCAL (Pa).





(ENEM) No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções 
básicas de instalação para que o produto funcione corretamente:

- Se a torneira for conectada à caixa d’água domiciliar, a pressão da água 
na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa.

- Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa ou água proveniente 
diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão 
que acompanha o produto. 

EXERCÍCIO 3



EXERCÍCIO 3
A massa específica da água é de 1000 kg/m³ e a aceleração da 
gravidade de 10 m/s². Para que a torneira funcione corretamente, 
sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a 
máxima altura entre a torneira e a caixa-d’água.

a) 1,8m e 3,8m.
b) 1,8m e 7,5m.
c) 3,8m e 7,5m.
d) 18m e 38m. 
e) 18m e 75m.



relembrando...
 

Pressão hidrostática
Todo fluido ocupa um determinado volume, 
exerce determinada pressão sobre o recipiente 
ou ambiente que o contém, devido ao seu peso. 
Essa pressão é chamada de pressão hidrostática 
ou pressão efetiva. 

A pressão hidrostática depende da densidade do 
líquido, da altura da coluna líquida acima do ponto 
e da aceleração gravitacional. INDEPENDE do 
formato e do tamanho do recipiente.

DICA: 1kPa = 10³ Pa



EXERCÍCIO 3
A massa específica da água de 1000 kg/m³ e a aceleração da 
gravidade de 10 m/s². Para que a torneira funcione corretamente, 
sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a 
máxima altura entre a torneira e a caixa-d’água.

a) 1,8m e 3,8m.
b) 1,8m e 7,5m.
c) 3,8m e 7,5m.
d) 18m e 38m. 
e) 18m e 75m.



A figura abaixo mostra como três líquidos imiscíveis de densidades 
diferentes se dispõem num tubo em U. Sendo dadas as densidades do 
líquido 1 (d, = 0,4 g/cm³) e do líquido 3 (d, = 2,5 g/cm³), determine a 
densidade d2, do líquido 2.

EXERCÍCIO 4



Teorema de 
Stevin

relembrando...
Vasos Comunicantes

.. .



Dois tubos cilíndricos interligados, conforme a figura estão cheios de um líquido 
incompressível. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente e, 
assim, pressionar o líquido. Se uma força de intensidade 5N é aplicada no pistão 
do tubo menor, conforme a figura, qual a intensidade da força, em newtons, 
transmitida ao pistão do tubo maior? Os raios internos dos cilindros são de 
5,0cm (tubo menor) e 20cm (tubo maior).

EXERCÍCIO 5



Teorema de 
PASCAL

"O acréscimo de pressão exercida num ponto em 
um líquido ideal em equilíbrio se transmite 

integralmente a todos os pontos desse líquido e às 
paredes do recipiente que o contém."

relembrando...

F1

A 1

___ F2

A 2

___=



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.
Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s², qual a 
densidade da água do lago, em g/cm³?

EXERCÍCIO 6



Teorema de 
ARQUIMEDES

relembrando...

EMPUXO
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