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RESUMO 

A educação nem sempre é marcada apenas pelo sucesso e aprovação. No 
decorrer do ensino, nos deparamos com a difícil compreensão de alguns 
conteúdos que deixam os alunos inertes diante do processo de aprendizagem, 
apresentando grande dificuldade de assimilação durante o processo educativo. 
Abordando a disciplina de Física com o método investigativo no ensino médio, 
deve-se procurar despertar a curiosidade do aluno, tendo como fonte de estudo os 
fenômenos cotidianos, contextualizando os conteúdos ministrados em sala de aula, 
aproveitando o conhecimento que os discentes já possuem na forma empírica, 
para a compreensão do tema proposto e aplicação do mesmo. Por se tratar de 
uma ciência variável, quando comparada à física estudada pelos cientistas, 
mantém o mesmo caráter investigativo, pois ao estudar os fenômenos ocorridos no 
cotidiano, os alunos são induzidos a descobertas, ao senso de pesquisa, aplicando 
na prática o que aprenderam na teoria. Nesse contexto, quando falamos de 
experimentos em laboratórios devemos levar em consideração que esse recurso 
não está acessível para todos, em que pese ser de fundamental importância. 
Todavia, a física precisa ser ensinada unindo teoria e prática, contextualizando-a 
com a realidade, devendo sua abordagem ocorrer de forma investigativa. Para 
resolver este impasse proponho uma intervenção pedagógica na disciplina de 
física ministrada ao segundo ano do ensino médio, especificamente aplicado ao 
conteúdo de hidrostática. A proposta educacional objetiva a combinação de teoria 
e prática, para maior compreensão e assimilação do conteúdo teórico e prático 
proposto. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ESTUDO DE HIDROSTÁTICA NO 
ENSINO MÉDIO 

 
 
 
 

RESUMO 

 
O trabalho consiste na elaboração de uma sequência didática envolvendo a 
contextualização teórica, aliada às aplicações práticas. Para esse trabalho explorar-se-á o 
tema Hidrostática. O estudo da Física pode se tornar um diferencial para o aprendiz, quando 
a metodologia de ensino se faz adequada, nesse sentido propomos nesse trabalho um 
procedimento metodológico que permita ao aluno manipular objetos, desenvolver atividades 
experimentais, levantar hipóteses, trabalhar em pequenos grupos, apresentar as 
considerações de forma oral e escrita, tudo visando um ensino de Física mais prazeroso. A 
importância das estratégias de ensino e das ações cotidianas devem possibilitar os 
conhecimentos físicos acessíveis a todos os educandos. O desinteresse dos alunos e as 
dificuldades encontradas na aprendizagem dos conteúdos da Física, levam - nos a repensar 
de que maneira a prática docente pode atender às necessidades dessa geração? Diante 
dessas angústias, a intenção é fazer do Ensino da Física uma prática reflexiva e eficaz na 
construção do conhecimento, buscando assim uma relação homogênea da 
contemporaneidade com as aulas da referida disciplina, esse trabalho objetiva produzir e 
verificar o potencial pedagógico de uma sequência didática sobre hidrostática com uma 
turma da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual João de Faria Pioli, no Município de 
Maringá – Paraná. Para que esse objetivo seja alcançado faz-se necessário também: 
produzir uma sequência didática com enfoque em atividades experimentais de baixo curso, 
explorar diferentes recursos didáticos e promover uma maior participação dos alunos 
durante as atividades. O material didático foi organizado e dividido em vários momentos, 
envolvendo, teoria e prática, bem como discussões resultantes dos questionamentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A educação nem sempre é marcada apenas pelo sucesso e aprovação. No 

decorrer do ensino, nos deparamos com a difícil compreensão de alguns conteúdos 

que deixam os alunos inertes diante do processo de aprendizagem, apresentando 

grande dificuldade de assimilação durante o processo educativo. 

Abordando a disciplina de Física no ensino médio, deve-se procurar despertar a 

curiosidade do aluno, tendo como fonte de estudo os fenômenos cotidianos, 

contextualizando os conteúdos ministrados em sala de aula, aproveitando o 

conhecimento que os discentes já possuem na forma empírica, para a compreensão do 

tema proposto e aplicação do mesmo, favorecendo um ambiente de aprendizagem, 

que segundo Carvalho (1998) deixa claro essa necessidade em se criar nas aulas um 

ambiente de aprendizagem: 

Em cada uma de nossas aulas, se quisermos realmente que nossos alunos 
aprendam o que ensinamos, temos de criar um ambiente intelectualmente ativo 
que os envolva, organizando grupos cooperativos e facilitando o intercâmbio 
entre eles. A função do professor será a de sistematizar os conhecimentos 
gerados, não no sentido de “dar a resposta final”, mas de assumir o papel de 
crítico da comunidade científica, assim, quando os alunos apresentam soluções 
incorretas, o professor deve argumentar com novas ideias e contra - exemplos. 
(CARVALHO el al, 1998, p.16-17). 

 

A disciplina de física ministrada no ensino médio, por se tratar de uma ciência 

variável, quando comparada a física estudada pelos cientistas, mantém o mesmo 

caráter investigativo, pois ao estudar os fenômenos ocorridos no cotidiano, os alunos 

são induzidos a descobertas, ao senso de pesquisa, aplicando na prática o que 

aprenderam na teoria.  

Nesse contexto, quando falamos de experimentos em laboratórios devemos 

levar em consideração que esse recurso não está acessível para todos, em que pese 

ser de fundamental importância. Existe muita dificuldade nesse trabalho nas escolas, 

que muitas vezes, apresentam laboratórios deficientes, sem a presença de um 

laboratorista, de material adequado, equipamentos, aumentando assim as dificuldades 

e o desanimo do professor e dos alunos em trabalhar com experimentação. 

Todavia, apesar dessas dificuldades, o uso da experimentação enriquece 

profundamente o ensino e tem sido apontado por professores e alunos como um meio 

de facilitar o aprender e o ensinar Física. Dessa forma, o uso de experimentos para 
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enriquecer e ajudar a contextualização de teoria e prática, e deve ser colocado em uso 

objetivando o enriquecimento do ensino. 

Assim, a física precisa ser ensinada unindo teoria e prática, contextualizando-a 

com a realidade, devendo sua abordagem ocorrer de forma investigativa, ou seja, 

através dos experimentos os alunos podem reconstruir os fenômenos, aplicando os 

conceitos e conteúdos abordados, de forma a possibilitar uma melhor apreensão, 

desenvolvendo um ensino significativo e consistente. 

Tal proposta se funda na realização de experimentos, relacionando teoria a 

prática. Um exemplo de experimento a ser realizado será o robô guindaste hidráulico, 

utilizando materiais de baixo custo, como seringas, mangueiras de aquários, madeiras 

pequenas, dobradiças, garrafas pet, canos de PV, entre outros, demonstrando com 

clareza a pressão exercida pelos líquidos, como fonte de energia, podendo ser 

encontrada em portas de ônibus (abrir e fechar), direção hidráulica, freio hidráulico, 

entre outros.  

Portanto, objetiva-se com o presente trabalho, que os alunos apliquem o 

conhecimento adquirido em sala de aula nos laboratórios, a partir dos experimentos 

realizados, para que os mesmos possam compreender como a teoria se aplica a 

prática, entendendo de que forma a pressão exercidas nos fluídos produz força, capaz 

de movimentar determinadas máquinas presentes em nosso cotidiano. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente projeto pretende refletir sobre a necessidade de abordagens 

investigativas mais reflexivas para o ensino e a aprendizagem da física de forma mais 

prazerosa, através da hidrostática, com auxílio de uma sequência didática. 

De acordo com o PCN+ Ensino Médio (2002), Para que todo o processo de 

conhecimento possa fazer sentido para os jovens, é imprescindível que ele seja 

instaurado através de um diálogo constante, entre o conhecimento, os alunos e os 

professores. E isso somente será possível se estiverem sendo considerados objetos, 

coisas e fenômenos que façam parte do universo vivencial do aluno, seja próximo, 

como carros, lâmpadas ou televisões, seja parte de seu imaginário, como viagens 
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espaciais, naves, estrelas ou o Universo. Assim, devem ser contempladas sempre 

estratégias que contribuam para esse diálogo. 

Hoje, percebemos o quanto se faz importante destacar a problematização de 

situações do cotidiano, por isso o educador deve se comprometer com a valorização do 

aluno no contexto social, procurando levantar problemas que sugerem questionamento 

sobre situações que correspondem ao seu cotidiano.  

           A física trabalhada dentro da sala de aula necessita de uma atenção maior, por 

isso, os experimentos práticos se tornaram aliados importantíssimos dos educadores, 

pois complementa um trabalho vinculado a teoria estudada. Carvalho afirma que o 

ensino de ciências deve:  

[...] ser excitante, ter um problema sobre a natureza para resolver, promover a 
discussão sobre os raciocínios e justificativas dos alunos para que eles possam 
interagir com e não somente aceitar os raciocínios científicos já elaborados. 
(CARVALHO, 2005, p. 50). 

 

2.1 HIDROSTÁTICA NO COTIDIANO 

 

Ensinar a hidrostática para os alunos do ensino médio é fazer com que os 

mesmos compreendam na prática a importância deste tema. Pois, precisam perceber o 

quanto a física está presente em seu cotidiano, pois relacionarão a hidrostática ao 

cotidiano através de experimentos investigativos.   

 Segundo LEMKE,1997 APUD CARVALHO,2013,p.8, “ensinar Ciências é ensinar 

a falar Ciências”. E CARVALHO (2013) complementa, enfatizando que: 

Introduzir os alunos nas diversas linguagens das ciências é, na verdade, 
introduzi-lo na cultura científica e essa introdução deve ser feita pelo professor, 
pois é ele o adulto mais experiente na sala de aula, com muito cuidado, 
conduzindo os alunos da linguagem cotidiana à linguagem científica, por meio 
de cooperações e especializações entre elas. 

 

 Ao estudar hidrostática é de suma importância falar de densidade, pressão, 

Princípio de Pascal, empuxo e o Princípio Fundamental da Hidrostática. As leis que 

regem a hidrostática estão presentes no nosso dia-a-dia, por exemplo, na água que sai 

da torneira das nossas residências, nas represas das hidrelétricas que geram a energia 

elétrica que utilizamos e na pressão que o ar está exercendo sobre nós. Segundo 

CARVALHO et AL.(1998, p.36), 
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É o professor que propõe problemas a serem resolvidos, que irão gerar ideias 
que, sendo discutidas, permitirão a ampliação dos conhecimentos prévios; 
promove oportunidades para reflexão, indo além das atividades puramente 
práticas; estabelece métodos de trabalho colaborativo e um ambiente na sala 
de aula em que todas as ideias são respeitadas (...) Ele deve  perguntar, 
estimular, propor desafios, encorajar a exploração de ideias, permitindo que 
todos tenham oportunidade de expor suas ideias e transmitir informações 
novas. 

 

2.2 EXPERIMENTOS NO ENSINO DA FÍSICA 

Sabe-se que alguns professores de física, ainda hoje, utilizam estratégias de 

ensino de forma estritamente teórica, com isso, enfatizam apenas conceitos abstratos e 

superficiais, além de exigirem a memorização de leis. Dessa forma, nos deparamos 

com sérias dificuldades de aprendizagem. 

Os experimentos podem melhorar o desempenho do aluno e aumentar o 

interesse pela disciplina estudada, pois, comprovam hipóteses, além de levar o aluno a 

compreender os processos que ocorrem no cotidiano. Segundo Araújo e Abib.  

A utilização adequada de diferentes metodologias experimentais tenham elas a 
natureza de demonstração, verificação ou investigação, pode possibilitar a 
formação de um ambiente propício ao aprendizado de diversos conceitos 
científicos sem que sejam desvalorizados ou desprezados os conceitos prévios 
dos estudantes. Assim, mesmo as atividades de caráter demonstrativo, (...) que 
visam principalmente à ilustração de diversos aspectos dos fenômenos 
estudados, podem contribuir para o aprendizado dos conceitos físicos 
abordados, na medida em que essa modalidade pode ser empregada através 
de procedimentos que vão desde uma mera observação de fenômenos até a 
criação de situações que permitam uma participação mais ativa dos 
estudantes, incluindo a exploração dos seus conceitos alternativos de modo a 
haver maiores possibilidades de que venham a refletir e reestruturar esses 
conceitos. ( Araújo e Abib 2003, p.190). 

  A prática, sendo executada e direcionada, em sala de aula ou no laboratório, 

acaba sendo uma ferramenta primordial no processo ensino aprendizagem. Uma vez 

que os conteúdos devem ser assimilados de forma significativa, contribuindo assim, 

para a formação do conhecimento e ao mesmo tempo, se observa a grande dimensão 

da importância da interação prática e teórica no ensino da física. Segundo Vagner e 

Marilei. 

O ato de experimentar no ensino de Física é de fundamental importância no 
processo ensino-aprendizagem e tem sido enfatizado por muitos autores. Esta 
ênfase por um ensino experimental adiciona-se importantes contribuições da 
teoria da aprendizagem em busca da contribuição do conhecimento. (Vagner e 
Marilei 2005, p.1). 
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3. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: HIDROSTÁTICA 

 

 

TIPO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA: Longa, com metodologia de pesquisa e produto 

final voltados para o uso cotidiano  

 

 

PÚBLICO 

ALVO 

 

 

Alunos da 2
a
 série do 

Ensino Médio 

 

DURAÇÃO: 32horas 

 

 

CONTEÚDOS 

 

 Pressão e densidade; 

 Pressão atmosférica; 

 Teorema de Stevin; 

 Princípio de Pascal; 

 Teorema de Arquimedes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Identificar o conhecimento prévio sobre hidrostática tanto 

na imagem explorada quanto no mapa conceitual. 

 Apresentar o contexto concedido a hidrostática, segundo as 

práticas cotidianas. 

 Mostrar aos alunos que a teoria direcionada em sala pode 

ser aplicada através de experimentos. 

 Compreender os teoremas de Stevin, Pascal e Arquimedes. 

 Calcular pressão, densidade e empuxo. 

 

 

 AVALIAÇÃO 

 

Será realizada de forma contínua durante todo o processo, e levará 

em consideração os conteúdos: conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 

 

 

1ª ETAPA: 

PRESSÃO E DENSIDADE 

 

Inicialmente o professor divide a turma em seis grupos com cinco alunos, e distribui 

um modelo de mapa conceitual para cada grupo, conduz uma explanação sobre o que 

é um mapa conceitual, qual a sua finalidade e principalmente como elaborar um mapa 

conceitual. Após a explanação solicita-se que cada aluno elabore um mapa conceitual 

sobre o tema hidrostática, relacionando os conceitos dentro daquilo que eles conhecem 

ou que ouviram falar sobre esse assunto.  
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Figura 1: Exemplo de mapa conceitual 

 
Fonte: http://proavirtualec3.pbworks.com/f/mapa4.jpg 

 
Em seguida, o professor distribui duas imagens para cada aluno, uma com um 

navio flutuando (Figura 2) e outra com um menino levantando uma pedra dentro e fora 

da água (Figura 3). Após a entrega dessas imagens pede para que os alunos façam a 

leitura das mesmas, observando cada detalhe, em seguida o professor faz os seguintes 

questionamentos: 

 Por que uma bola de aço maciça não flutua na água e submarinos conseguem 

flutuar? 

 

 

                     Figura 2: Imagem de um navio flutuando 

 
Fonte: http://wallpapersok.com/pt/pictures/142921 

 
 

 Você deve ter percebido que um corpo qualquer mergulhado num líquido torna-

se aparentemente mais leve. Porque isso ocorre? 
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                    Figura 3: Imagem de um rapaz levantando uma moça dentro e fora da água 

       
       Fonte: http://fisicapaidegua.com/prova.php?fonte=unesp&amp;ano=2015 (exercício 96). 
 
 

 Você já observou ou viveu em sua vida cotidiana algum fato semelhante ao 

dessas figuras? Comente. 

 

 Essas questões têm como objetivo verificar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Após observar atentamente as figuras os alunos deverão colocar suas respostas e 

experiências no caderno e depois discutir com o grupo, fazendo comparações, e para 

finalizar será feito uma socialização entre os grupos, sendo esta, por meio de leitura em 

voz alta. 

Após os questionamentos e discussões entre as equipes, o professor encaminhará 

uma discussão sobre o conceito e aplicabilidade de hidrostática, de que ela trata e com 

o que ela esta relacionada. 

 

2ª ETAPA:  

PRESSÃO DOS SÓLIDOS 

 

O professor pedirá para que os alunos formem os mesmos grupos da aula anterior 

e fará os seguintes questionamentos:  

 Se você apertasse um prego na mão, qual parte você sentiria mais dor: a da 

ponta ou da cabeça do prego? Por quê? 

 Por que para cortar um pão você precisa apertar a faca com o lado mais fino? 

O professoro pedirá para que os grupos discutam entre si e façam as anotações 

necessárias. 
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Em seguida, o professor conduzirá uma aula dialogada com a turma apresentando 

os conceitos físicos e as definições matemática do conteúdo pressão nos sólidos.  

 

 

MOMENTO DA FÍSICA 

A hidrostática está relacionada aos estudos dos fluidos em 

repouso, fluidos que mudam de forma facilmente. Consequentemente o 

termo fluido é utilizado para classificar líquidos e gases. 

Para se compreender os conceitos básicos de hidrostática é 

obrigatório o conhecimento de duas grandezas físicas: Pressão e 

densidade. 

 

Pressão:  

Se aplicarmos forças iguais sobre uma faca, de um lado menos 

afiado (área maior - figura 4), e do outro mais afiado (área menor - 

figura 5), sobre um pão, o lado mais afiado cortará o pão com mais 

facilidade, pois a pressão depende da área, quanto menor a área em 

que se aplica uma força, maior será a pressão exercida. 

 

Figura 4: lado menos 
afiado da faca 

Figura 5: lado mais afiado 
da faca 

  
Fonte: Banco de imagem 

do autor 
Fonte: Banco de imagem 

do autor 

 

Temos que: 
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Onde  é a força aplicada e  é a área de contato. No Sistema 

Internacional (SI), a unidade de força é , e a unidade de área é  , 

logo a unidade de pressão será   .  

 

Densidade 

Temos que densidade ( ) de um corpo é a razão entre a massa 

( ) por seu volume (v). Logo: 

 

 

 

Onde No (SI) a unidade de medida Kg/m3.  

 

Importante: Relação de conversão de densidade 

 

 

 

TEXTO 1: NO MAR MORTO NADA AFUNDA 

Esse mar fica entre dois países do oriente, Israel e a Jordânia, e se 

chama Mar Morto. Na verdade, não é um mar: é um grande lago, onde 

deságua o rio Jordão. Ele está a 392 metros abaixo do nível do mar, e 

é o ponto mais baixo de toda a superfície do planeta. De tão grande, 

parece mesmo um mar: tem 85 quilômetros de comprimento e 17 

quilômetros de largura. É tanto sal em suas águas que não tem peixe, 

alga ou camarão que consiga viver ali dentro. Por isso o nome de Mar 

Morto. 

Esse lago em que tudo boia tem a água mais salgada do mundo: 

é seis vezes mais salgado que um mar normal! É preciso muito cuidado 

para não abrir os olhos embaixo d’água, pois o sal queima as partes 

mais delicadas do corpo. Tomar sol depois de sair do Mar Morto pode 

causar queimaduras na pele. 

Disponível em: http://www.sdr.com.br/Curiosidades/116.htm. Acesso em: 16 nov. 

2016. (adaptado) 
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Quando pessoas tomam banho no mar Morto, elas podem 

flutuar facilmente, como mostra a figura abaixo: 

Figura 6: Imagem de uma pessoa boiando no mar morto 

 
                                  Fonte: 
http://vignette2.wikia.nocookie.net/mensageiros/images/2/2c/Turista_flutuando.jpg/revi
sion/latest?cb=20111012205313&path-prefix=pt-br 

Os sais que ele contém são basicamente cloretos de magnésio, 

de sódio e de cálcio, que são levados até ele pelo rio Jordão e por 

outros rios, riachos e fontes menores. Só o rio Jordão deposita nele 

cerca de 850 mil toneladas de sal todo ano! Além disso, como ele se 

situa em uma região de baixa altitude, ele não escoa para nenhum 

lugar, apenas evapora, e os sais permanecem. 

 Em um dia quente, pode acontecer de 7 milhões de toneladas 

de água evaporarem e, por isso, ele é o mar mais salgado que existe. 

Figura 7: Imagem do sal retirado do mar morto 

 
FONTE: http://www.biologianet.com/upload/conteudo/images/2014/12/sal-do-mar-

morto.jpg 
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3ª ETAPA: 

 
O professor distribuirá o texto 1 (No mar morto nada afunda) para cada aluno, 

pedindo para que eles leiam com atenção e discutam entre si, cada grupo deverá 

responder os questionamentos abaixo: 

 Por que na água do mar morto as pessoas não afundam?  

 O que leva os objetos a flutuar nas águas do mar morto? 

 

Em seguida, o professor pedirá para que um aluno de cada grupo apresente sua 

resposta para os outros grupos. 

 Ao término dessas discussões o professor distribuirá em cada equipe alguns 

materiais para a realização de um experimento. A atividade experimental tem como 

finalidade verificar o que acontece quando se insere um ovo dentro de um copo com 

água. Nesse instante o professor questionará a observação, sugerindo que o grupo 

anote o que observou e em seguida fará outros questionamentos: 

 O que acontece com esse mesmo ovo se colocarmos uma quantidade de sal 

dentro da água?  

 Novamente pedirá que eles anotem o que foi observado e questiona: 

  Se aumentarmos a quantidade de sal. O que acontecerá?  

 Pede que anotem novamente o que eles perceberam e questiona: 

 Se diluíssemos mais sal ainda o que acontecera com o ovo? 

 Novamente é pedido que anotem.   

 E seguida, o professor pede que cada grupo leia em voz alta para todos os 

grupos, o que observaram, e que discutam a observação feita por eles. 

 

 

Experimento 1: Fazendo um ovo cru flutuar. 

Objetivo: verificar o que acontece quando se insere um ovo dentro de 

um copo com água e dentro de um copo com água e sal. 

O que se usa: Água, Copo grande, Sal de cozinha. 
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Figura 8 

 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Procedimento: 

Figura 9 

 
Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Dentro de um copo transparente, coloca-se água da torneira a 

cima da metade do copo e dentro um ovo de galinha cru, observa-se o 

que ocorre? Normalmente o ovo fica no fundo do copo, nesse caso a 

densidade do ovo é maior que 1 g/cm3 (densidade da água). 

 

Figura 10 Figura 11 

 
 

Fonte: Banco de 
imagens do autor 

Fonte: Banco de 
imagens do autor 
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Dissolva um pouco de sal de cozinha (NaCl) na água e observe 

e anote o que ocorre com o ovo. Porque o ovo sobe dentro do copo?   

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

4ª ETAPA: 
   
 A quarta etapa será marcada pela realização de algumas atividades práticas 

envolvendo o tema pressão atmosférica. 

 Inicialmente o professor realiza os experimentos com eles e levanta algumas 

questões norteadoras, após os alunos levantarem suas hipóteses e tirar suas 

conclusões o professor fecha o trabalho com uma aula dialogada sobre as concepções 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

O que deve ser observado 

A medida que se adiciona maior quantidade de sal de cozinha (NaCl) na água, a 

densidade dessa solução torna-se maior que a densidade do ovo. Dessa forma, 

o ovo começa a flutuar. 

Figura 11 

 
Fonte: Banco de imagens do autor 
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MOMENTO DA FÍSICA 

 

Pressão Atmosférica: 

A Terra é circundada por uma imensa massa de ar, que é 

constituída de gases: oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, vapor de 

água, entre outros), que é a atmosfera. A atmosfera possui massa e 

com isso tem peso que sofre com a ação do campo gravitacional, 

exercendo assim pressão sobre a superfície da Terra. Essa pressão é 

denominada pressão atmosférica. 

Pressão está comprovada pelo físico italiano Evangelista 

Torricelli (1608-1647), provou a existência da pressão atmosférica e 

determinou o seu valor com o seguinte experimento. 

Torricelli utilizando um tubo de vidro, de 1m de comprimento 

enchendo-o de mercúrio (Hg), vedou uma das extremidade com o 

dedo, inverteu esse tubo e inseriu dentro de um reservatório também 

cheio de mercúrio. Quando dês vedou o tubo percebeu que a coluna de 

mercúrio havia descido até 76 cm, em relação ao liquido do 

reservatório. Com isso Torricelli concluiu que a coluna de mercúrio se 

mantém em equilíbrio a 76 cm por conta da pressão atmosférica. 

Esse experimento foi realizado por Torricelli ao nível de mar. 

Pascal mais tarde repetiu esse experimento em local de altitude mais 

elevada, chegando a seguinte conclusão quanto maior a altitude menor 

a pressão atmosférica.Dentro destas condições define-se então que 

1atm = 76cmHg. Em caso de pressão que assume valores elevados 

temos: 1atm = 1,013.105 N/m2.  

 

Experimento 2: A chama que suga o ar. 

Objetivo: Verificar a influência da pressão atmosférica, quando o ar 

aprisionado dentro de um objeto se torna rarefeito. 

O que se usa: Um copo ou uma taça de vidro transparente, um pires, 

vela, fósforo, água colorida com corante. 
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Figura 12 

 
Fonte: Banco de imagens do autor 

 
 
 
Procedimentos: 
 

1 - Fixe a vela no fundo do pires, depois acenda a vela e encha o pires 

com água colorida; 

Figura 13 

 
Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Tampe a vela com a taça. O que acontece com a chama da 

vela? O que acontece com a água de dentro do pires? O que acontece 

com o ar dentro da taça? Discuta com seu grupo e tente explicar por 

que isso ocorre.  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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O que deve ser observado 

Figura 14 Figura 15 

 
 

Fonte: Banco de 
imagens do autor 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Quando se acende a vela, mas tampa-se a mesma com o copo, o ar preso 

dentro do copo dilata, tornando-se rarefeito. A chama da vela consome o 

oxigênio de dentro do copo ou taça e se apaga; como consequência o ar se 

resfria e a pressão de dentro da taça ou copo diminui. É importante observar 

nessa experiência que a água de dentro do pires, só entra dentro do copo ou 

taça, depois que a vela se apaga, isso é depois que o ar de dentro do copo ou 

taça se resfriou 

 

O próximo experimento compõe uma atividade experimental demonstrativa, 

onde o professor realiza a atividade e os pequenos grupos levantam hipóteses para 

explicar o fenômeno. 

 Ao término da atividade cada pequeno grupo deve apresentar suas explicações 

para o fenômeno observado, o papel do professor nessa etapa é de mediador de um 

debate. Após a discussão gerada o professor deve formalizar, em uma aula dialogada, 

o conceito físico envolvido no experimento realizado. 

    

 

Experimento 3: Amassando uma lata de refrigerante com a pressão 

atmosférica. 

Objetivo: Compreender e comprovar que o ar rarefeito reduz de forma 

expressiva a pressão interna da lata em relação à pressão atmosférica 

externa, o que causa seu esmagamento. 

O que se usa: Lata de refrigerante, pegador de metal de doce ou 

macarrão, um prato fundo, água gelada. 
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Figura 16 

 
                                        Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Procedimentos:  

Dentro da lata vazia de refrigerante coloque um pouquinho de 

água, e coloque a lata em cima da chama do fogão acesa, deixe essa 

água ferver e evaporar de dentro da lata. 

 

 
Figura 17 

 
                                       Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Em seguida pegue essa lata com o pegador e vire dentro do 

prato de água gelada com a abertura para baixo, de modo a tampar 

essa abertura, impossibilitando a entrada do ar. 

Figura 18 

 
Fonte: Banco de imagens do autor 
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O que acontece com a lata de refrigerante? Por quê? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5ª ETAPA 

Os alunos continuarão nos pequenos grupos, novamente o professor distribuirá 

os materiais adequados para essa prática: garrafa pet de 3 L, sendo uma para cada 

grupo, alicate e arame.  

Em seguida pedirá para que eles marquem na garrafa três pontos na direção 

vertical, as marcas devem estar alinhadas e espaçadas igualmente uma da outra. Após 

fazerem as marcas deverão com o alfinete ou agulha furar a garrafa exatamente na 

posição das marcas e tampar com fita adesiva e em seguida, encher a garrafa de água 

e tampar.  

Depois deverão retirar a fita adesiva da garrafa pet, observando a posição do 

esguicho de água em cada furo.  

Cada grupo deverá registrar as observações experimentais e encontrar uma 

explicação para o resultado experimental. 

Em seguida as explicações deverão ser compartilhadas com os outros grupos a 

fim de chegarem a um consenso sobre o que acabaram de verificar 

experimentalmente. 

O que deve ser observado 

O ar de dentro da lata se expande e torna-se rarefeito devido 

ao aquecimento e vaporização da água na lata. Dessa forma, a 

pressão interna da lata apresenta-se menor que a pressão externa. 

Assim, quando viramos a lata com a abertura para baixo e 

colocamos dentro do prato com água gelada, a redução de 

temperatura causada pelo contato com a água gelada e a redução 

da pressão interna faz com que ela seja esmagada rapidamente 

pela pressão atmosférica, muito maior do a pressão encontrada 

dentro da lata. 
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Em seguida, será proposto explicações no quadro, pelo professor, sobre o 

princípio de Stevin. 

 

 

MOMENTO DA FÍSICA 

 

Pressão nos líquidos 

Um corpo mergulhado em um líquido esta sujeito a pressão 

executada por esse liquido por todas as direções. O princípio de Stevin 

descreve esse fenômeno. 

 

“A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em 
equilíbrio (repouso) é igual ao produto entre a densidade do fluido, 
a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades 
dos pontos”  (www.todamateria.com.br/teorema-de-stevin - Acesso 
em 11/12/2016). 

 

 Assim tem-se que, quanto maior a profundidade maior a pressão 

sobre o corpo. 

Consideremos corpo em equilíbrio em um recipiente contendo água, 

esse corpo é cilíndrico com altura (h) e área (A) onde seu volume é 

dado por:  , a força de contato com o fundo desse recipiente 

tem a mesma intensidade que o peso exercido sobre a base desse 

recipiente logo temos que ( ). 

A pressão no fundo do recipiente será: 

 , se   

 

 disso temos que  

Logo   

 

 

 

assim, percebemos que a pressão de um liquido sobre um corpo 

submerso não depende das características do corpo, depende da 
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densidade, gravidade e da profundidade que esse corpo está 

mergulhado (altura). 

Considerando que a pressão atmosférica (patm) age sobre a 

superfície do liquido em equilíbrio, assim podemos escrever: 

 

 

 

Experimento 4: Garrafa pet com três furos. 

Objetivo: Comprovar que o desnível do esguicho entre a base e o topo 

de recipiente determina o maior alcance do esguicho. 

O que se usa: Garrafa pet lisa com a parte superior cortada, alfinete 

ou agulha, água e régua. 

Procedimentos: 

Marque com uma régua três pontos na direção vertical, os 

pontos devem estar alinhadas e espaçadas igualmente um do outro. 

Em seguida, com o alfinete ou agulha furar a garrafa exatamente nas 

posições marcadas e tampar com fita adesiva, como mostra a figura 

19.  

Figura 19 

   
Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Com os furos tampados, encha a garrafa com água e tampe-a 

(Figura 20).  
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Figura 20 

 
                                               Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Coloque a garrafa em um local onde pode molhar, é nesse local 

que os esguichos irão cair. Em seguida retire a tampa da garrafa e a 

fita adesiva que está tampando os furos. 

Observe e registre o resultado experimental. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Discuta com seu grupo e elabore uma explicação física para o 

resultado observado. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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O que deve ser observado 

De acordo com o princípio de Stevin, quanto maior a profundidade (altura 

em relação à superfície) maior a pressão exercida sobre o corpo. Nesse 

caso o fura da garrafa que estiver mais profundo em relação à superfície 

do líquido receberá maior pressão esguichando assim a água a uma 

distância maior, como mostra a figura 21. 

Figura 21 

 

Fonte: Banco de imagens do autor 

 

6ª ETAPA 

O professor deverá iniciar essa etapa com uma situação problema: 

 
"Ao construir uma casa os pedreiros deixam todas as 
tomadas e todos os interruptores (botões que acendem e 
apagam as lâmpadas) na mesma altura. Como fazem para 
medir essa altura?" 

 

Nesse momento os pequenos grupos deverão discutir e levantar suas hipóteses 

para a questão problema. Em seguida os grupos socializarão suas respostas e o 

professor deverá mediar o processo a fim de que apenas uma resposta saia da 

discussão. 

Em seguida o professor propõe a atividade experimental e ao final encaminha 

uma aula dialogada sobre a aplicação do teorema de Stevin conhecida como vasos 

comunicantes. 
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MOMENTO DA FÍSICA 

 

Vasos comunicantes 

 

 Considere dois recipientes, que não precisam ser do mesmo 

tamanho e nem possuir a mesma forma, considere que suas bases 

estão ligadas por meio de um tubo, ou de uma mangueira e que no 

interior desses recipientes é colocado um fluido (pode ser a água), 

depois de um pequeno intervalo de tempo esse fluido entra em 

equilíbrio (repouso), esse sistema é denominado vasos comunicantes. 

 Os pontos situados em um mesmo nível horizontal devem estar 

submetidos à mesma pressão, pois do contrário, o líquido não estaria 

em equilíbrio. 

Figura 22 

 
Fonte: 
http://www.renatomassano.com.br/dicas/residencial/conceitos_fundamentais.asp. 
 

 Como , podemos afirmar que , isto é, em vasos 

comunicantes, um dado líquido atinge alturas iguais em ambos os 

recipientes. 

 Aplicação dos vasos comunicantes: mangueira de nível, caixa 

d’água de uma cidade, poços artesianos. 

 

Experimento 5: Mangueira em forma de U 

Objetivo: Verificar experimentalmente uma aplicação do princípio de 

Stevin 

O que se usa: Mangueira transparente, água, trena ou fita métrica 
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Procedimento: 

Cada pequeno grupo receberá uma mangueira transparente, em 

seguida deverão colocar água no interior da mangueira.  

Um integrante do grupo deverá segurar uma extremidade da 

mangueira na altura do interruptor um outro integrante do grupo deverá 

colocar a outra extremidade da mangueira encostada no quadro (de giz 

ou de pincel), quando a água parar de mexer (entrar em equilíbrio) o 

aluno deverá fazer uma marca no quadro. 

Em seguida o grupo deverá com o auxilio de uma trena ou fita 

métrica medir a altura do interruptor e medir a altura da marca feita no 

quadro.  

Os alunos deverão comparar as medidas e encontrar uma 

explicação para o resultado. 

 

 

7ª ETAPA: 

 Nessa etapa o professor apresenta para os alunos um braço mecânico, 

construído com seringas e mangueiras. Cada pequeno grupo deverá manusear o 

experimento para verificar seu funcionamento. Após entenderem como o braço 

mecânico funciona o professor solicita que cada grupo elabore uma explicação física 

para aquele funcionamento. Depois encaminha uma discussão entre os grupos e por 

fim apresenta para a turma o princípio de Pascal que fundamenta o funcionamento do 

braço mecânico, evidenciando (valorizando) as respostas apresentadas pelos grupos. 

 

                                      MOMENTO DA FÍSICA 

              

Princípio de Pascal 

 Pascal em um de seus estudos, explicou o princípio barométrico e 

o princípio de funcionamento da prensa hidráulica. De acordo com 

Pascal: 

 
O acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite-se 
integralmente a todos os pontos do líquido. 
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 Com esse princípio explicou o funcionamento da prensa hidráulica. 

A prensa é um dispositivo com dois vasos comunicantes, que possui 

dois êmbolos ("tampas") de diferentes áreas sobre a superfície do 

líquido.  

Figura 23 

 
Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/principio-de-pascal.htm 

 

Assim quando fazemos uma força na área 1 ( ) causamos uma 

variação de pressão na extremidade 1 do líquido. 

 

De acordo com o princípio estabelecido por Pascal, essa 

variação de pressão será transmitida integralmente para a extremidade 

2 do líquido. Assim podemos concluir que se a área 2 é maior que a 

área 1 mas a variação de pressão deve ser a mesma então a força 

exercida pelo líquido sobre o êmbolo na extremidade 2 deve ser maior 

que a força exercida na extremidade 1. 

 

 

 

 

 

A prensa é um mecanismo eficaz de aumento da força aplicada. 

Para isso basta construir um dispositivo com área maior do que a área 

na qual se vai aplicar a força. 
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Seguindo o mesmo princípio físico podemos explicar um braço 

mecânico construído com seringas de áreas diferentes, como a figura 

24. 

 

Figura 24 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23322 

 

Nesse ao fazermos uma pequena força na seringa com área 

menor surge na seringa com área maior uma força também maior, essa 

é suficiente para erguer o braço mecânico. 

   

Experimento 6: Braço Mecânico (Guindaste de Seringa) 

Objetivo: Compreender a relação exercida entre a força e a pressão. 
 
O que se usa: 6 seringas (4 seringas de 20mm e 2 de 10mm), tiras de 

madeira – 2x 20cm, 2x15cm, 2x12cm, base de madeira 30x20cm com 

cerca de 1 cm de espessura, dobradiça parafuso comprido com porca, 

tubo de PVC de meia polegada ou braçadeira, garrafa pet com tampa, 

mangueira de aquário, parafuso para madeira, ganchinho, água. 

 
                                               Figura 25 

 
 

                              Fonte: Banco de imagens do autor 
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Procedimento: 

Primeiro passo:  

Unir a tira de madeira de 20 cm com a de quinze centímetro com 

uma dobradiça, pela ponta chanfrada, e depois unir a madeira de 15cm 

com a de 12cm também com uma dobradiça. 

 

Figura 26 

 
                                      Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Destampe a garrafa pet e parafuse a tampa no braço do 

guindaste que já está pronto. 

 

 
 
 
 
 
  Figura 27                                           Figura 28 

         
 Fonte: Banco de imagens do autor 



 

 

Corte o bico da garrafa pet e divida com a tesoura, em 5 partes 

que será a base giratória, escolha a posição na madeira para montar o 

seu guindaste depois, parafuse essa base. Do outro lado do braço 

parafuse um parafuso píton, onde ira um ganho para o braço possa 

pendurar o objeto a ser levantado. 

 

  Figura 29                                             Figura 30 

           
Fonte: Banco de imagens do autor 

 
 
 

Do lado da base giratória, parafuse também uma madeirinha 

mais alta que o base, onde devemos colocar um suporte de PVC para 

por uma seringa, depois é só rosquear o braço do guindaste na boca 

da garrafa da base e esta montado a estrutura. 

 

 Figura 31                                               Figura 32 

            
      Fonte: Banco de imagens do autor 
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Montando a parte hidráulica: 

 

Primeiro movimento do guindaste: O movimento de levanta e 

abaixa do braço do guindaste, devemos fixar uma seringa na parte 

interna do braço com o embolo voltado para a parte chanfrada da 

madeira, com uma braçadeira ou fita adesiva. 

 

  Figura 33                                                 Figura 34 

            
      Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Segundo movimento do guindaste: para o movimento da 

ponta do guindaste, devemos colocar um apoio para que a seringa se 

movimente, para isso usaremos 5cm de cano de PVC, fura-se esse 

cano de lado a lado, alarga um dos furos para passar o parafuso e fixar 

o apoio. Fura-se o embolo da seringa perto de onde se aperta. 

Parafusa-se o apoio para frente da metade do braço intermediário, 

coloca-se a seringa dentro do apoio e prende com cola quente, para 

finalizar esse movimento prende o embolo da seringa no ultimo braço 

com parafuso no furo que fizemos anteriormente. 
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  Figura 35                                Figura 36                                Figura 37 

   

Fonte: Banco de imagens 
do autor  

 
 

  

Terceiro movimento do guindaste: movimento da base, 

prende-se o mesmo tipo de suporte de PVC que usamos 

anteriormente, na madeira que prendemos anteriormente,  próximo a 

base, prendemos a seringa dentro do suporte com cola quente. 

Prende-se o embolo dessa seringa na base do guindaste com um 

parafuso em L, é essa seringa que vai dar o movimento de rotação do 

guindaste. 

 

    Figura 38                                Figura 39                               Figura 40 

   
Fonte: Banco de Imagens 

do autor 
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Está pronta a nossa estrutura.  
 

Figura 41 

 
                                       Fonte: Banco de imagens do autor 

 

 

Por fim fixar as três seringas que vão fazer os movimentos, 

depois de fixadas, faz-se a ligação com mangueirinhas e encha de 

água evitando deixar ar dentro da mangueira.  

 

  Figura 42                                Figura 43                                Figura 44 

   
Fonte: Banco de imagens 

do autor 
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8ª ETAPA: 

      

 

MOMENTO DA FÍSICA 

Princípio de Arquimedes 

 

O filósofos, matemático e físico Arquimedes, realizando 

experimentos descobriu que  o  valor do empuxo que age em um corpo 

mergulhado em um liquido, é igual ao peso do volume  desse liquido 

deslocado. 

 

Empuxo 

Se tentarmos mergulhar um objeto (bola) dentro de uma piscina, 

percebemos que exerce uma força sobre a bola que tenta empurrá-la 

para fora, impedindo-a de afundar. Essa força é vertical para cima, 

contraria a força peso do objeto que foi mergulhado na água. A essa 

força contraria damos o nome de empuxo. 

 

 

Temos o valor do empuxo é maior quanto maior é o volume do 

líquido deslocado, e quanto maior for a densidade deste liquido. Temos 

também que o peso mergulhado no líquido pode ser definido conforme 

a densidade e volume assim têm: P=m.g como m=d.V, ai vem que  

 

. 

 

Quando o objeto estiver totalmente submerso, deslocara um 

volume de líquido Vd, igual ao seu próprio volume Vc . Temos: Vd = Vc. 

Logo para um corpo totalmente submerso temos:      e   

  Portanto: 
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1) Se dc > dL  temos o P > E,  o corpo irá para o fundo do líquido, a 

resultante das forças para baixo. 

2) Se dc = dL temos o P = E a força resultante é nula, portanto o corpo 

permanecerá em qualquer posição e em equilíbrio. 

3) Se dc < dL temos o P < E, o corpo tem direção para superfície do 

líquido, a resultante das forças é para cima. 

 

Figura 45 

 

 

Fonte: Níveis de Empuxo. Disponível em: 
https://amigopai.wordpress.com/2015/06/23/empuxo/. Acesso em: 15 de agosto de 
2016. 

 

 

Os alunos ficarão em grupo e o professor distribuíra os seguintes materiais: 1 

almotolia de tamanho 250 ml, alicate, arame grosso, mangueira de aquário e um balde 

pequeno com água para cada grupo, serão orientados pela professora para furarem o 

fundo da almotolia de polietileno com um arame e depois colocarão a mangueira de 

aquário no bico, na qual ficará parecendo um submarino, após esse procedimento será 

colocado dentro do balde cheio de água. Serão orientados a sugar e em outro 

momento assoprar o ar que está dentro da almotolia e analisar o que acontece quando 

ela fica com ar e sem ar, analisando a posição do submarino dentro do balde. Os 

mesmos deverão relatar e discutir todos os procedimentos realizados nessa prática. 

Após essa prática a professora se direcionará ao quadro para definir empuxo e o 

teorema de Arquimedes. 

Ao término dessas práticas a professora vai propor uma revisão geral para todos 

os alunos envolvendo os processos teóricos x práticos, após essa revisão os alunos 
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receberão uma lista contendo exercícios para assimilação das aulas que foram 

propostas. 

Para finalizar a proposta de ensino da sequência didática, os alunos serão 

orientados a construir um novo mapa conceitual sobre o tema: Hidrostática, cuja 

finalidade será comparar com a anterior, que foi realizada no início da sequência, 

visando assim, analisar a aprendizagem dos alunos. 

 

Experimento 7: Submarino de almotolia de polietileno 

Objetivo: Mostrar que um corpo mergulhado num fluido sofre uma 

força de baixo para cima chamada empuxo. 

O que se usa: 1 almotolia de tamanho 250 ml, alicate, arame grosso, 

mangueira de aquário, balde pequeno com água. 

Figura 47 

 
                                        Fonte: Banco de imagens do autor 

 

Procedimentos: 

 Corta-se a ponta do bico da almotolia de modo que possa passar o 

ar, faz-se um furo com o arame no fundo de maneira que possa entrar 

e sair a água. 

Figura 48 

 
Fonte: Banco de imagens do autor  



 40 

 Coloca-se a mangueira de aquário sobre o bico da almotolia de 

maneira que possa se sugar o ar da almotolia ou enche-la de ar. Está 

pronto o nosso submarino. 

Figura 49 

 
Fonte: Banco de imagens do autor  

 

 Dentro de um balde cheio de água podemos brincar, enchendo de 

ar ou água o nosso submarino sobrando ou sugando através da 

mangueirinha, colocando o nosso submarino na posição que 

queremos. 

  Figura 50                                      Figura 51                             Figura 52 

                      
 
                                   Figura 53                                 Figura 54 

                                         
 

   Fonte: Banco de imagens do autor  
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  4. AVALIAÇÃO 

 

                      Segundo Zabala (1998) sequências didáticas são:  
 

“um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos 
tanto pelos professores como pelos alunos 
(...)”(ZABALA,1998 P.18). 

 
                A sequência didática visa colaborar na efetivação da aprendizagem do 

educando e ao mesmo tempo investigar a construção do conhecimento, será 

proposto um ensino de cunho investigativo, através de conceitos teóricos e 

práticos, com o objetivo de estimular o conteúdo proposto: Hidrostática, com 

apresentações de textos, imagens, fórmulas, demonstrações de experimentos/ 

prática, situações problema. Será proposto várias etapas de investigação 

visando o ensino aprendizagem.   

               O público alvo será os educandos do 2º ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual João de Faria Pioli, no Município de Maringá – Paraná. 

Totalizando 30 alunos, onde serão divididos em seis equipes de cinco alunos. 

Esta Sequência Didática será avaliada de maneira contínua, respeitando sua 

flexibilidade. Durante todas as etapas, a professora observará a participação, a 

relação entre a teoria e a prática, os questionamentos, as interpretações e a 

aprendizagem de cada aluno e de certa forma identificando os aspectos 

qualitativos vivenciados no projeto, fazendo todas as alterações necessárias. 
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6. Esquema de organização da Sequência Didática 
 
As atividades da Sequência Didática estão organizadas da seguinte forma: 
 

ATIVIDADES TEMAS Nº DE AULAS 

Atividade 01 Textos: Densidade e pressão 3h/a 

Atividade 02 Pressão Sólido 2h/a 

Atividade 03 Densidade: Mar morto / ovo 2h/a 

Atividade 04 Pressão Atmosférica: Vela/ 

Latinha 

2h/a 

Atividade 05 Pressão do líquido: Garrafa 

de 3 furos 

1h/a 

Atividade 06 Vasos comunicantes 1h/a 

Atividade 07 
Pascal: Guindaste de Seringa 

2h/a 

Atividade 08 
Arquimedes: Submarino de 

almotolia de polietileno 
3h/a 

Atividade 09 Revisão aulas 2 e 3 3h/a 

http://www.sbfisica.org.br/arquivos/PCN_FIS.pdf
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Atividade 10 Revisão aulas 4 e 5 3h/a 

Atividade 11 Revisão aulas 6 e 7 3h/a 

Atividade 12 Exercícios. 2h/a 

Atividade 13 Correções dos exercícios 1h/a 

Atividades 14 Ilustrações em equipes, 

através de desenhos, sobre o 

conteúdo explorado na prática 

2h/a 

Atividade 15 Autoavaliação 2h/a 

 

 

7.  APÊNDICE 
 
 

Atividades de Revisão de conteúdos 
 
1). (Fuvest- SP) Eva possui duas bolsas, A e B, idênticas, nas quais coloca 
sempre os mesmos objetos. Com o uso das bolsas, ela percebeu que a bolsa A 
marcava o seu ombro. Curiosa, verificou que a largura da alça da bolsa A era 
menor do que a B. Então Eva concluiu que: 
 
(a) O peso da bolsa B era maior 
(b) A pressão exercida pela bolsa B no seu ombro era menor. 
(c) A pressão exercida pela bolsa B no seu ombro era maior 
(d) O peso da bolsa A era maior 
(e) As pressões exercidas pelas bolsas são iguais, mas os pesos são diferentes. 
 
2). ( Faap-SP) Uma banqueta de três pernas pesa 50N e cada perna tem secção 
reta de área 5cm2. Se uma pessoa de peso 700N subir na banqueta, qual será a 
pressão que cada perna exercerá no chão? 
 
3).(Ufla-MG) Consideremos uma pessoa comprimindo entre as mãos um pedaço 
de pão. O que acontece com a massa, o volume e a densidade desse pedaço de 
pão enquanto estiver sendo pressionado? 
(a) A massa diminui o volume diminui e a densidade se mantém. 
(b) A massa se mantém, o volume diminui e a densidade diminui 
(c) A massa se mantém, o volume se mantém e a densidade se mantém. 
(d) A massa diminui, o volume se mantém e a densidade aumente. 
(e) A massa se mantém, o volume diminui e a densidade aumenta. 
 
4). NO MAR MORTO NADA AFUNDA 
 

Esse mar fica entre dois países do oriente, Israel e a Jordânia, e se 
chama Mar Morto. Na verdade, não é um mar: é um grande lago, onde deságua 
o rio Jordão. Ele está a 392 metros abaixo do nível do mar, e é o ponto mais 
baixo de toda a superfície do planeta. De tão grande, parece mesmo um mar: 
tem 85 quilômetros de comprimento e 17 quilômetros de largura. É tanto sal em 
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suas águas que não tem peixe, alga ou camarão que consiga viver ali dentro. 
Por isso o nome de Mar Morto. 

Esse lago em que tudo boia tem a água mais salgada do mundo: é seis 
vezes mais salgado que um mar normal! É preciso muito cuidado para não abrir 
os olhos embaixo d’água, pois o sal queima as partes mais delicadas do corpo. 
Tomar sol depois de sair do Mar Morto pode causar queimaduras na pele. 
 
Disponível em: http://www.sdr.com.br/Curiosidades/116.htm. Acesso em: 16 nov. 2016. 
(adaptado) 

 
Em comparação aos oceanos, os objetos no Mar Morto têm mais facilidade em 
flutuar por que: 
 
(a) a baixa altitude facilita a flutuação de objetos. 
(b) a densidade da água no mar morto é consideravelmente maior. 
(c) a pressão atmosférica no mar morto é consideravelmente maior. 
(d) a temperatura de ebulição da água no mar morto é maior. 
(e) o volume de água nos oceanos é consideravelmente maior. 
 
5). Obtenha 1Kg de água e igual massa de gelo. 
 
(a) Qual é mais pesado? 
 
(b) Qual tem maior volume? 
 
(c)  Qual é o menos denso? 
 
6). Um rapaz toma um refrigerante com o auxilio de um canudinho. Como se 
explica a subida do suco no interior do canudo? 
 
7). Você já avaliou o que ocorre quando uma pessoa toma um refrigerante, 
usando um canudinho, aqui na Terra. É possível fazer a mesma coisa na 
superfície da lua? Justifique. 
 
 
8). Explique o que ocorreria com um individuo quando levado da atmosfera 
terrestre em direção ao espaço sideral. 
 
 
9). Ao abrir uma lata de óleo devem-se fazer dois furos na face superior da lata. 
Explique porque tal procedimento é bem sucedido. 
 
 
10) Uma represa, situada em um local de g= 10m/s2 e pressão atmosférica 
1,0.105 N/m2, tem no ponto de maior profundidade um desnível de 25m em 
relação ao nível da superfície da água. Determine a pressão exercida sobre esse 
ponto, sabendo que a densidade da água é 1,0.103 Kg/m3. 
 
11) (PUC-MG) Em uma reunião de família, no momento de abrir a garrafa de 
vinho,o saca-rolhas não foi encontrado. Entretanto, João tomou a garrafa e, 
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batendo com o fundo dela contra a parede, devidamente acolchoada, conseguiu 
retirar a rolha. Com relação a esse efeito, é correto afirmar que: 
(a) Está relacionada com o principio de Stiven, da diferença de pressão. 
(b) Esta relacionada com o principio de Pascal, da transmissão de pressão. 
(c) Pode ser explicado pelo principio de Arquimedes, do empuxo. 
(d) A situação é invertida: não se pode retirar a rolha da maneira descritiva. 
(e) João certamente quebrou a garrafa. 
 
 
12). Uma esfera, de volume 3,0.10-4 m3, é totalmente imersa em um líquido de 
densidade 9,0.102 kg/m3. Sabendo que nesse local g= 10 m/s2, determine: 
 
(a) A intensidade do empuxo que age na esfera; 
 
(b) A intensidade do peso da esfera, para que ela se desloque para cima ou para 
baixo. 
 
13). ( UFSM-RS) Um corpo de peso 5N aparenta ter somente 2N de peso 
quando completamente  mergulhado na água, cuja densidade é 1g/cm3. 
Sabendo-se que g= 10m/s2, determine os valores: 
 
(a) Do empuxo recebido pelo corpo 
 
(b) Do volume do corpo 
 
 
(c) Da densidade do corpo 
 
 
14).(UFV-MG) Sabe-se que certos peixes possuem uma estrutura, denominada 
bexiga natatória, que tem por finalidade lhes permitir permanecer imersos a uma 
certa profundidade. A função física da bexiga natatória é controlar a densidade 
média do peixe, de forma a: 
 
(a) Manter o empuxo igual a seu peso 
(b) Manter o empuxo maior que seu peso 
(c) Manter o empuxo menor que seu peso 
(d) Alterar a densidade da água 
(e) Alterar a sua massa. 
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Atividade de Revisão 
 

1) Depois de tudo que  você viu até o momento sobre o conteúdo de 
hidrostática  como você me responderia essas questões .Uma bola de 
metal maciça não flutua na água e um navio  consegue flutuar? 

 
 

 
 Fonte: 
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSE5x0XzqNB195TB
3Ix37MfvR_gKkIAxF3Z-ZMywz2iL1ZFXw5t9g 
 
R:____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2) Por que uma pedra mesmo sendo grande, dentro da água se torna 
leve, e fora da água mais pesada? 

 
R:____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

                                              
   Fonte: http://fisicapaidegua.com/prova.php?fonte=unesp&amp;ano=2015 
(exercício 96). 

https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSE5x0XzqNB195TB3Ix37MfvR_gKkIAxF3Z-ZMywz2iL1ZFXw5t9g
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSE5x0XzqNB195TB3Ix37MfvR_gKkIAxF3Z-ZMywz2iL1ZFXw5t9g

