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4. Forças e fluidos
4.1. Forças e fluidos

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 104-111]

1. Um fluido é um material que flui, podendo ser um líquido ou um gás. Em cada uma das 
frases seguintes, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 104]

 (A)  Um fluido possui/não possui forma própria, adaptando-se à substância/forma do 
recipiente que o contém. 

 (B)  As forças/velocidades de ligação entre as unidades estruturais que constituem um fluido 
são tais que lhes permitem ter prisão/liberdade de movimento e mudar facilmente/
dificilmente de posição.

2. A força de impulsão tem origem nas forças de pressão que atuam num corpo parcial ou 
totalmente imerso num fluido. Completa cada uma das seguintes frases. [Pág. 105] 

 (A)  Quem pela   vez caracterizou a força de impulsão foi  , 
físico e matemático grego. 

 (B)  Um corpo, parcial ou   submerso num fluido, fica sujeito a uma força de 
  vertical com sentido de baixo para  . 

 (C)  A força de impulsão que atua no corpo não   do material de que é feito o 
corpo, mas sim do volume de   que o corpo desloca. 

 (D)  O valor da força de   que atua no corpo é igual ao valor do 
  do volume de   deslocado pelo corpo.

3. Um corpo submerso total ou parcialmente num fluido está sujeito a duas forças: o peso do 
corpo, P», e a força de impulsão, I». Completa os seguintes esquemas. [Pág. 107]
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a resultante das forças que atuam no corpo

Os valores relativos da força de impulsão e do peso, que têm sentidos  
contrários, determinam o sentido da força resultante. Assim, 

I < P
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têm sentido de têm sentido de
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4. Um fluido é um material que flui, podendo ser um líquido ou um gás. Em cada uma das 
frases seguintes, seleciona o termo que torna a frase correta. [Pág. 108]

 (A)  Os barcos, apesar do seu peso, conseguem afundar/flutuar pois o seu peso é suportado/
esticado pela força de impulsão. 

 (B)  Os submarinos possuem/não possuem um sistema que lhes permite aumentar ou diminuir 
o seu peso, enchendo ou esvaziando depósitos de água/terra que existem no seu interior. 

 (C)  Ao encher os depósitos, um submarino pode diminuir/aumentar o seu peso 
relativamente à força de impulsão e, assim, tende a subir/afundar-se; 

 (D)  Ao encher/esvaziar os depósitos, um submarino pode aumentar/diminuir o seu peso 
relativamente à força de impulsão e, assim, tende a vir à superfície. 

5. Completa o esquema de modo a escreveres a expressão que permite determinar o valor da 
força de impulsão, I», a que fica sujeito um corpo quando parcial ou totalmente submerso 
num fluido. [Págs. 108 e 109]

6. Completa as seguintes frases. [Págs. 108-111] 

 (A)  O valor da força de impulsão depende da   volúmica do fluido e do 
  do fluido que é   pelo corpo. 

 (B)  Para o mesmo   de fluido deslocado pelo corpo, quanto maior for a massa 
volúmica do fluido,   é o valor da força de   a que ele está 
sujeito.

 (C)  Para a mesma massa   do fluido, quanto   for o volume 
de fluido que um corpo  , maior é o valor da força de impulsão a que ele 
está sujeito.

 

sobe para a superfície

I = P

 

 

vai ao fundo

quando

um corpo colocado no meio de um aquário

Os valores relativos da força de impulsão e do peso, que têm sentidos contrários, determinam se 
um corpo vai ao fundo, se fica em equilíbrio ou se sobe para a superfície do fluido. Assim, 
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do fluido de fluido deslocado pelo corpo

é a é o

I =  

A expressão que permite determinar a força de impulsão é

g é a
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