
                               
              Enem em 10 semanas: Eletricidade e Hidrostática 
 
• Fenômenos elétricos – Carga elétrica e corrente elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico 
e potencial elétrico. Linhas de campo. Superfícies equipotenciais. Poder das pontas. 
Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei de Ohm. Resistência elétrica e resistividade. 
Relações entre grandezas elétricas: tensão, corrente, potência e energia. Circuitos elétricos 
simples. Correntes  
contínua e alternada. Medidores elétricos. Representação gráfica de circuitos. Símbolos 
convencionais. Potência e consumo de energia em dispositivos elétricos. 
 
 
• A Hidrostática - aspectos históricos e variáveis relevantes. Empuxo. Princípios de Pascal, 
Arquimedes e Stevin: condições de flutuação, relação entre diferença de nível e pressão 
hidrostática. 
 
 
 
(ENEM 2010) Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas 
com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a 
mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de área e espessura 
lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de Física e, 
ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo 
desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam 
a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou  
desligado.  
Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não 
recebeu as ligações é de  
a) madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade.  
b) metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.  
c) metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia.  
d) metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior.  
e) madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da 
caixa de metal.  
 
 
(ENEM 2011) Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, 
resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento, e de um fio 

com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada:  
 



GONÇALVES FILHO, A. BAROLLI, E. Instalação Elétrica: investigando e aprendendo. São Paulo, Scipione, 1997 (adaptado).  
Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu?  
a) (1), (3), (6)  
b) (3), (4), (5)  
c) (1), (3), (5)  
d) (1), (3), (7)  
e) (1), (2), (5)  
 
 
 
 
 
(ENEM 2009 cancelado) Uma estudante que ingressou na universidade e, pela primeira vez, está morando 
longe da sua família, recebe a sua primeira conta de luz:  

 
Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000 W de potência e considerando que 
ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo 
em reais na sua conta mensal será de 
a) R$ 10,00  
b) R$ 12,50  

c) R$ 13,00  
d) R$ 13,50 

e) R$ 14,00  
 
 
(ENEM 2009 cancelado) Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações, dentre elas, 
destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência 
pelo uso de elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. 
Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito 
importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança.  
Considere que um elevador de quando lotado com oito pessoas ou precisa ser projetado. Para tanto, alguns 
parâmetros deverão ser dimensionados. O motor será ligado à rede elétrica que fornece 220 volts de 
tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 metros, a uma velocidade constante de 4 metros 
por segundo. Para fazer uma estimativa simples de potência necessária e da corrente que deve ser 
fornecida ao motor do elevador para ele operar com lotação máxima, considere que a tensão seja contínua, 
que a aceleração da gravidade vale e que o atrito pode ser desprezado. Nesse caso, para um elevador 
lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor 
serão respectivamente de , kg800 , kg600 2 sm 10  
a) 24 kW e 109 A.  
b) 32 kW e 145 A.  
c) 56 kW e 255 A. 
d) 180 kW e 818 A.  
e) 240 kW e 1090 A.  
 
 
 
 
(ENEM 2009) O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela, com 
dados técnicos para diversos modelos:  



 
Disponível em: http://www.institucional.brastemp.com.br.  
Acesso em: 13 jul. 2009 (adaptado).  
Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade 
média de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos 
de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar 
quantos e/ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a 
temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do 
circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, são  
a) vazão de ar e potência.  
b) vazão de ar e corrente elétrica — ciclo frio.  
c) eficiência energética e potência.  
d) capacidade de refrigeração e frequência.  
e) capacidade de refrigeração e corrente elétrica — ciclo frio.  
 
 
(ENEM 2009) A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, 
instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo 
dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos*, entre outras.  
Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado. Valores típicos de potências para alguns 
aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte:  

 
*Eletrodutos são condutos por onde passa a fiação de uma instalação elétrica, com a finalidade de protegê-
la.  
A escolha das lâmpadas é essencial para obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá 
estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as 
áreas dos cômodos (em m2) e as potências das lâmpadas (em W), e foi utilizado como referência para o 
primeiro pavimento de uma residência.  

 



Obs.: Para efeitos dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas.  
Considerando a planta baixa fornecida, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total, em 
watts, será de  
a) 4 070.  
b) 4 270.  
c) 4 320.  
d) 4 390.  
e) 4 470.  
 
(ENEM 2010) Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para proteção dos circuitos 
elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por 
exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são 
capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles 
suportados.  

 
Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W de potência que opera com 36 V. Os dois faróis são 
ligados separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um mau funcionamento, o motorista 
passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação 
suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para proteção desse novo circuito é o  
a) azul.  
b) preto.  
c) laranja.  
d) amarelo.  
e) vermelho.  
 
 
(ENEM 2010 suplementar) Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a  
resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada.  
O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que 
seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem que interrompem essa corrente, 
quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção.  
Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 V, em uma residência, possua três 
posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão utiliza 2100 W, na posição primavera, 
2400 W e na posição inverno, 3200 W.  

 
GREF. Física 3: Eletromagnetismo. São Paulo: EDUSP, 1993 (adaptado).  
Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições de regulagem de temperatura, sem 
que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado?  
a) 40 A  
b) 30 A  
c) 25 A  
d) 23 A  



e) 20 A  
 
 
 
 
 
 
 
 
(ENEM 2010) Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de 
instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica.  
Especificações Técnicas  

 
Disponível em: http://www.cardeal.com.br.manualprod/Manuais/Torneira%20  
Suprema/”Manual…Torneira…Suprema…roo.pdf  
 
Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 V da torneira suprema foi inadvertidamente 
conectada a uma rede com tensão nominal de 127 V, e que o aparelho está configurado para trabalhar em 
sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira?  
a) 1.830 W  
b) 2.800 W  
c) 3.200 W  
d) 4.030 W  
e) 5.500 W  
 
 
(ENEM 2010) Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento 
em  
10 °C de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em cinco fornos de 
marcas distintas.  
Nesse teste, cada forno operou à potência máxima.  
O forno mais eficiente foi aquele que  
a) forneceu a maior quantidade de energia às amostras.  
b) cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo.  
c) forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo.  
d) cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente.  
e) forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo.  
 
 
(ENEM 2010 suplementar) Atualmente, existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao 
toque (touchscreen). Para decidir qual escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de 
telas sensíveis ao toque existentes no mercado. Existem dois sistemas básicos usados para reconhecer o 
toque de uma pessoa:  
O primeiro sistema consiste de um painel de vidro normal, recoberto por duas camadas afastadas por 
espaçadores. Uma camada resistente a riscos é colocada por cima de todo o conjunto. Uma corrente 
elétrica passa através das duas camadas enquanto a tela está operacional. Quando um usuário toca a tela, 
as duas camadas fazem contato exatamente naquele ponto. A mudança no campo elétrico é percebida, e 
as coordenadas do ponto de contato são calculadas pelo computador.  



No segundo sistema, uma camada que armazena carga elétrica é colocada no painel de vidro do monitor. 
Quando um usuário toca o monitor com seu dedo, parte da carga elétrica é transferida para o usuário, de 
modo que a carga na camada que a armazena diminui.  
Essa redução é medida nos circuitos localizados em cada canto do monitor. Considerando as diferenças 
relativas de carga em cada canto, o computador calcula exatamente onde ocorreu o toque.  
Disponível em: http://eletronicos.hsw.uol.com.br. Acesso em: 18 set. 2010 (adaptado).  
O elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto o segundo sistema e a aplicação cotidiana 
correspondente são, respectivamente,  
a) receptores – televisor.  
b) resistores – chuveiro elétrico.  
c) geradores – telefone celular.  
d) fusíveis – caixa de força residencial.  
e) capacitores – flash de máquina fotográfica.  
 
(ENEM 2011) Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas 
características técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o 
dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a área da seção transversal dos condutores utilizados. 

 
Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava liga-lo a um 
disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma 
correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor. 
Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, funcionando a mesma potencia de 4 400 W, a razão entre 
as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB, que justifica a diferença de dimensionamento dos 
disjuntores, é mais próxima de: 
a) 0,3. 
b) 0,6.  
c) 0,8.  
d) 1,7.  
e) 3,0.  
 
 
(ENEM 2009 cancelado) Considere a ação de se ligar uma bomba hidráulica elétrica para captar água de 
um poço e armazená-la em uma caixa d’água localizada alguns metros acima do solo. As etapas seguidas 
pela energia entre a usina hidroelétrica e a residência do usuário podem ser divididas da seguinte forma:  
I - na usina: água flui da represa até a turbina, que aciona o gerador para produzir energia elétrica;  
II - na transmissão: no caminho entre a usina e a residência do usuário a energia elétrica flui por condutores 
elétricos;  
III - na residência: a energia elétrica aciona um motor cujo eixo está acoplado ao de uma bomba hidráulica 
e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir água do poço para a caixa.  
As etapas I, II e III acima mostram, de forma resumida e simplificada, a cadeia de transformações de 
energia que se processam desde a fonte de energia primária até o seu uso final. A opção que detalha o que 
ocorre em cada etapa é:  
a) Na etapa I, energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma-se em energia 
potencial da água em movimento na tubulação, a qual, lançada na turbina, causa a rotação do eixo do 
gerador elétrico e a correspondente energia cinética, dá lugar ao surgimento de corrente elétrica.  
b) Na etapa I, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial na tubulação, no eixo da 
turbina e dentro do gerador; e também por efeito Joule no circuito interno do gerador.  
c) Na etapa II, elétrons movem-se nos condutores que formam o circuito entre o gerador e a residência; 
nessa etapa, parte da energia elétrica transforma-se em energia térmica por efeito Joule nos condutores e 



parte se transforma em energia potencial gravitacional.  
d) Na etapa III, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao acionamento do eixo da 
bomba hidráulica, que faz a conversão em energia cinética ao fazer a água fluir do poço até a caixa, com 
ganho de energia potencial gravitacional pela água.  
e) Na etapa III, parte da energia se transforma em calor devido a forças dissipativas (atrito) na tubulação; e 
também por efeito Joule no circuito interno do motor; outra parte é transformada em energia cinética da 
água na tubulação e potencial gravitacional da água na caixa d’água.  
 
 
 
 
(ENEM 2010) O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade 
abastecida por combustível fóssil.  

 
HINRICHS. R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente.  
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).  
Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma 
cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia, sem afetar a 
capacidade de geração da usina?  
a) Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado.  
b) Reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor.  
c) Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira.  
d) Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente.  
e) Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador.  
 
 
(ENEM 2010 segunda aplicação) A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e 
pelas propriedades estruturais do material. A condutividade (s) caracteriza a estrutura do material de tal 
forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio e A, a área 
de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente.  
Tabela de condutividade  

Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele 
feito de  
a) tungstênio.  
b) alumínio.  



c) ferro.  
d) cobre.  
e) prata.  
 
(ENEM 2009) A eficiência de um processo de conversão de energia, definida como sendo a razão entre a 
quantidade de energia ou trabalho útil e a quantidade de energia que entra no processo, é sempre menor 
que 
100% devido a limitações impostas por leis físicas. A tabela a seguir, mostra a eficiência global de vários 
processos de conversão. 
 
 
Tabela: Eficiência de alguns sistemas de conversão de energia 
 

 
HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2003 (adaptado). 
Se essas limitações não existissem, os sistemas mostrados na tabela, 
que mais se beneficiariam de investimentos em pesquisa para terem 
suas eficiências aumentadas, seriam aqueles que envolvem as 
transformações de energia 
a) mecânica ↔ energia elétrica. 
b) nuclear → energia elétrica. 
c) química ↔ energia elétrica. 
d) química → energia térmica. 
e) radiante → energia elétrica. 
 
 
(ENEM 2009 cancelado) O uso da água do subsolo requer o bombeamento para um reservatório elevado. 
A capacidade de bombeamento (litros/hora) de uma bomba hidráulica depende da pressão máxima de 
bombeio, conhecida como altura manométrica H (em metros), do comprimento L da tubulação que se 
estende da bomba até o reservatório (em metros), da altura de bombeio h (em metros) e do desempenho 
da bomba (exemplificado no gráfico). De acordo com os dados a seguir, obtidos de um fabricante de 
bombas, para se determinar a quantidade de litros bombeados por hora para o reservatório com uma 
determinada bomba, deve-se:  
1- Escolher a linha apropriada na tabela correspondente à altura (h), em metros, da entrada da água na 
bomba até o reservatório.  
2 - Escolher a coluna apropriada, correspondente ao comprimento total da tubulação (L), em metros, da 
bomba até o reservatório.  
3 - Ler a altura manométrica (H) correspondente ao cruzamento das respectivas linha e coluna na tabela.  
4- Usar a altura manométrica no gráfico de desempenho para ler a vazão correspondente.  



 
Considere que se deseja usar uma bomba, cujo desempenho é descrito pelos dados acima, para encher um 
reservatório de 1.200 L que se encontra 30 m acima da entrada da bomba. Para fazer a tubulação entre a 
bomba e o reservatório seriam usados 200 m de cano. Nessa situação, é de se esperar que a bomba 
consiga encher o reservatório  
a) entre 30 e 40 minutos.  
b) em menos de 30 minutos.  
c) em mais de 1 h e 40 minutos.  
d) entre 40 minutos e 1 h e 10 minutos.  
e) entre 1 h e 10 minutos e 1 h e 40 minutos.  
 
 
 
 
 
 
(ENEM 2009) O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna na qual os bens de consumo 
são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que 
permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito 
adulterado, pois recebe adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o 
comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o álcool combustível deve ter 
densidade entre 0,805 e 0,811 Em algumas bombas de combustível a densidade do álcool pode ser 
verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com 
valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool   
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para três amostras de álcool  
combustível.  
A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que  
a) a densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 
b) a amostra 1 possui densidade menor do que a permitida.  
c) a bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura.  
d) a amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2.  
e) o sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade entre 0,805 e 0,811  
 
 
 
(ENEM 2011) Certas ligas estanho-chumbo com composição específica formam um eutético simples, o que 
significa que uma liga  
com essas características se comporta como uma substância pura, com um ponto de fusão definido, no 
caso 183 °C. Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem esta liga 
(o estanho puro funde a 232 °C e o chumbo puro a 320 °C), o que justifica sua ampla utilização na 
soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado. De 
acordo com as normas internacionais, os valores mínimo e máximo das densidades para essas ligas são de 
8,74 g/mL e 8,82 g/mL, respectivamente. As densidades do estanho e do chumbo são 7,3 g/mL e 11,3 
g/mL, respectivamente. Um lote contendo 5 amostras de solda estanho-chumbo foi analisado por um 
técnico, por meio da determinação de sua composição percentual em massa, cujos resultados estão 
mostrados no quadro a seguir.  

 
Com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem as normas internacionais 
são  
a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e IV.  
d) III e V.  
e) IV e V.  



 
 
 
 
 
(ENEM 2011) Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado 
na figura a seguir. 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.  

 
Faça você mesmo. Disponível em: http://www.facavocemesmo.net. Acesso em: 22 jul. 2010.  
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.  
 
 
(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 à 
força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura.  
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.  
 
 
(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.  
 



 
 
 
 
 
 

 
Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s2, a densidade de água do lago, em g/cm3, é  
a) 0,6.  
b) 1,2.  
c) 1,5.  
d) 2,4.  
e) 4,8.  


