
 
 

 
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA  
 

 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3° 
 

Curso: Ensino Médio - Disciplina:  Física 
 

Série/Ano: 2° 
 
Professor(a): Fábio P. de Campos 
 

 
  

 
OBJETIVO: Avaliar os principais conceitos sobre pressão, Lei de Stevin e equilíbrio de pontos materiais e 
corpos extensos. 
  

 
CONTEÚDO SELECIONADO:  
 
Livro 18 
Física 1 
Capítulo 26 
Módulo 107 - Densidade e pressão 
Módulo 108 - Teorema de Stevin 
 
Livro 17 
Física 2 
Capítulo 19 
Módulo 49 - Equilíbrio de um ponto material 
Módulo 50 - Momento de uma força 
Módulo 51 - Equilíbrio de um corpo extenso I 
 
Livro 18 
Física 2 
Capítulo 19 
Módulo 52 - Equilíbrio de um corpo extenso II 
 

 



 
 

 
 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
- Lista de exercícios 
- Prova 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  
- Refazer os exercícios resolvidos em sala de aula do conteúdo cobrado para a recuperação 

 

  

 
 



 

 Recuperação Paralela 
 

 Turma: 2° Ano 

 

 Data: 06/12/2019  Disciplina: Física 

 
 Trimestre: 3° 

 Objetivo: Avaliar os principais conceitos sobre pressão, Lei de Stevin e equilíbrio de pontos materiais e corpos extensos. 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO 
 
1. Considere uma situação em que uma pessoa segura um prego metálico com os dedos, 
de modo que a ponta desse prego fique pressionada pelo polegar e a cabeça pelo indicador. 
Assumindo que a haste do prego esteja em uma direção normal às superfícies de contato 
entre os dedos e o prego, é correto afirmar que: 
  
a) a força que atua na ponta do prego é maior que a atuante na cabeça.     
b) a pressão do metal sobre o indicador é maior que sobre o polegar.     
c) a pressão do metal sobre o indicador é menor que sobre o polegar.     
d) a força que atua na ponta do prego é menor que a atuante na cabeça.     
  
 
2. Projetos de edifícios esbeltos e com alturas que podem chegar até  metros têm 

gerado um novo tipo de demanda para os centros de pesquisa e universidades que fazem 
ensaios aerodinâmicos. Nesses ensaios, uma versão em escala reduzida do edifício é 
construída e submetida a condições de vento controladas em um equipamento de 
laboratório chamado túnel de vento, tal como o túnel de vento que existe na UECE. 
Considere que, em um desses ensaios, uma dada superfície do prédio (edifício em escala 
reduzida) é submetida a uma pressão, pela ação do vento, de  Caso essa 

superfície tenha área de  a força total devido ao vento nessa área é, 

em  igual a: 

  
a)                    b)                   c)                   d)     

  
 
3. É surpreendente como a vida pode ocorrer mesmo em locais inóspitos como, por 
exemplo, nas fossas das Marianas, grande depressão oceânica localizada na fronteira entre 
as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Nesse local, o leito oceânico atinge cerca 

de  metros de profundidade. A pressão é tão grande que os seres que lá 

habitam tiveram de desenvolver condições especiais para sua sobrevivência, o que torna 

impossível trazê-los vivos para a superfície. Considerando que para cada  metros de 

profundidade sob a água, a pressão é acrescida de  é correto afirmar que a 

pressão total suportada pelos seres que vivem no fundo das fossas das Marianas equivale 
a: 
 
Lembre-se de que a pressão exercida pelo ar atmosférico, quando se está ao nível do mar, 

é de uma atmosfera   

 

a)           b)           c)           d) 

         e)      

  
 
  



4. No processo de respiração, o ar flui para dentro e para fora dos pulmões devido às 
diferenças de pressão, de modo que, quando não há fluxo de ar, a pressão no interior dos 
alvéolos é igual à pressão atmosférica. Na inspiração, o volume da cavidade torácica 

aumenta, reduzindo a pressão alveolar de um valor próximo ao de uma coluna de 

 de  (água). Considerando a aceleração gravitacional igual a  e a 

massa específica da água igual a  a variação da pressão 

hidrostática correspondente a uma coluna de  de  é: 

  
a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

  
 
5. Considere um tanque cilíndrico com água e cuja pressão no fundo é  

Considerando a aceleração da gravidade como  e a densidade da água 

 é correto afirmar que a altura da coluna de água é, em metros,  

 
a)                   b)                    c)                  d)     

  
 
6. A pressão exercida por uma coluna de água de  de altura é igual a 

 Um mergulhador encontra-se a uma profundidade  da superfície livre da água, 

onde a pressão atmosférica é  A pressão absoluta sobre o mergulhador é 

de  A profundidade que o mergulhador se encontra é: 

  
a)               b)               c)               d)              e) 

    

  
 
7. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, 

encontra-se a  de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar 

alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície; ao atingi-la, sua bexiga natatória 
encontra-se preenchida por  de oxigênio molecular. A variação de pressão 

sobre o peixe, durante seu deslocamento até a superfície, corresponde, em atmosferas, a: 
 
Dados: 
-  

-  

-   

 
a)                   b)                   c)                  d)     

  
 
  



8. No estudo da Estática, para que um ponto material esteja em equilíbrio é necessário e 
suficiente que:  
 
a) A resultante das forças exercidas sobre ele seja nula.    
b) A soma dos momentos das forças exercidas sobre ele seja nula.    
c) A resultante das forças exercidas sobre ele seja maior que sua força peso.    
d) A resultante das forças exercidas sobre ele seja menor que sua força peso.    
  
 
9. Duas cordas sustentam um bloco de 

 de peso, conforme ilustrado 

esquematicamente na figura. Nessas condições, 
pode-se afirmar que a força de tração exercida por 
cada uma das cordas é igual ao valor do peso do 
bloco quando o valor do ângulo  em graus, for 

igual a:   
 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

  
 
10. Uma luminária com peso de  está suspensa por um aro e por dois fios ideais. 

No esquema, as retas  e  representam os fios, cada um medindo  e  

corresponde ao ponto médio entre  e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendo  e  e  pontos situados na mesma horizontal, a 

tração no fio  em newtons, equivale a:  

 

a)                     b)                   c)                    d)     

  
 
  



11. O pai de uma criança pretende 
pendurar, no teto do quarto de seu 
filho, um móbile constituído por: seis 
carrinhos de massas iguais, 
distribuídos em dois conjuntos,  e 

 duas hastes rígidas de massas 

desprezíveis, com marcas 
igualmente espaçadas; e fios ideais. 
O conjunto  já está preso a uma 

das extremidades da haste principal 
do móbile. Sabendo que o móbile 

será pendurado ao teto pelo ponto 

 para manter o móbile em 

equilíbrio, com as hastes na 
horizontal, o pai da criança deverá 

pendurar o conjunto  na haste 

principal, no ponto  
 
a)       b)       c)       d)       e) 

    

  
 
12. Um sistema é constituído por 
seis moedas idênticas fixadas 
sobre uma régua de massa 
desprezível que está apoiada na 
superfície horizontal de uma mesa, 
conforme ilustrado abaixo. 
Observe que, na régua, estão 
marcados pontos equidistantes, 
numerados de 0 a 6. Ao se 
deslocar a régua da esquerda para 
a direita, o sistema permanecerá 
em equilíbrio na horizontal até que determinado ponto da régua atinja a extremidade da 
mesa. De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número:  
 
a)                   b)                   c)                  d)     
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