
PROVA MODELO 1:
AVALIAÇÃO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS

1- A vazão do equipamento é de 3400m³/h. Considere a velocidade do ar dentro dos dutos
como sendo de 5m/s. Considere a altura de todos os dutos como sendo de 25cm. Quais são
as larguras  dos dutos AB, BC, CD e CE?  Lembre-se que, por convenção, os dutos têm suas
larguras e alturas arredondadas de 5cm em 5cm. 

(e) AB=75cm, BC=45cm, CD=15cm e CE=30cm

2- A vazão do equipamento é de 6800m³/h. Considere a velocidade do ar dentro dos dutos
como  sendo  de  5m/s.  Considere  altura  dos  dutos  como  sendo:  AB=40cm,  BC=30cm,
CD=25cm. A espessura das chapas para construção dos dutos é de 0,6mm. Os comprimentos
AB,  BC,  CD  são  6m,  5m,  5m  respectivamente.  Considere  que  os  trechos
B1=B4=C2=C5=D3=D6 tenham comprimentos de 2m cada. A altura de todos esses trechos
é de 20cm.  A densidade do aço é de 7600kg/m³. Considere um percentual de perda de chapa
na confecção da ordem de 20%. Esse adicional deve ser considerado no cálculo da área total
de chapas. Nesse caso é possível afirmar que as larguras dos trechos AB, BC, CD e a massa
de chapas são aproximadamente:  
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 (b) AB=0,95m; BC=0,85m, CD=0,50m e massa=258kg 

3- Um duto circular tem 20m de comprimento e 40cm de diâmetro. Sua espessura é de
0,7mm.  Nesse  caso,  qual  é  a  massa  de  chapas  de  aço  necessária  para  sua  construção?
Lembre-se que o perímetro de uma circunferência é igual a (3,14 x Diâmetro). A densidade
do aço é de 7600kg/m³.  Desconsidere o percentual de 20% de perdas.
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4- As grandezas 600cm3, 1400psi e 500kcal são equivalentes a:

(a) 0,6 litros, 9650kPa e 2093kJ

5- Um tubo de Venturi é utilizado para avaliar a velocidade do ar. A densidade do ar é de
1,2kg/m³  e  o  coeficiente  Beta  é  de  0,7.  Considere  h1 =  40mmH2O  e  h2=27mmH2O.
Considere que Δp = ρH20.g.(h1-h2). Lembre-se que β (Beta) é a relação entre D2 e D1 onde
D1 é diâmetro da entrada do Tubo de Venturi e D2 é o diâmetro do centro do Tubo de
Venturi. Seja D1= 70mm e D2=49mm. Nesse caso, é possível afirmar que a velocidade do
ar no centro do Tubo de Venturi e a vazão volumétrica de ar são respectivamente:

(c) 16,9m/s e 114m³/h
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6- Considere um experimento similar ao realizado no Laboratório de Ciências Térmicas. O

PITOT foi utilizado para avaliar a velocidade do ar escoando dentro de um duto circular. Ele

é conectado a um manômetro de coluna que contém Hg em seu interior. Suponha que “Dh”

indicado pelo manômetro de coluna seja de 2,1mm de Hg.  Se o escoamento é de ar (ρ ar=1,2

kg/m3) qual é sua velocidade dentro da tubulação?  Considere a densidade do Hg (mercúrio)

como sendo 13600kg/m³. 

 
(d) 21,8m/s 

7- Considerando a equação de Stevin, qual é a pressão absoluta a que um mergulhador está
submetido  a  uma  profundidade  de  42m?  Considere  a  pressão  atmosférica  como  sendo
101,3kPa. 

(b) 521,3 kPa

8- Um sistema de climatização com condensação à água precisa  dissipar 12kW na torre de
arrefecimento. A água entra na torre de arrefecimento a 32oC e retorna ao condensador a
24oC.  Considere  calor  específico  da  água  como  sendo  c  =  4,2  kJ/kg.oC.  Nesse  caso  é
possível afirmar que a vazão mássica de água bombeada para o condensador é de:   
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(b) 1286 litros por hora

9- Um tanque com 2m de diâmetro e 4m de altura precisa ser cheio. Para isso são utilizadas
duas torneiras com vazões de 15 litros por minuto e de 50 litros por minuto cada. Qual é o
tempo necessário para o tanque ser inteiramente preenchido de água?

(b) 193 minutos

10- Um técnico de climatização realizou 5 medições de velocidades em uma boca de insuflamento
com o objetivo de encontrar a velocidade média do ar. Considerando-se que a área de passagem do
ar é de 0,20m x 0,3m, qual é a vazão aproximada da boca de insuflamento? Medidas obtidas por
meio de um anemômetro:    4,5m/s    4,3m/s  3,8m/s   4,0m/s   4,4m/s

(e)  907 m³/h 
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PROVA MODELO 2:
AVALIAÇÃO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS

1- A vazão do equipamento é de 3400m³/h. Considere a velocidade do ar dentro dos dutos
como sendo de 4m/s. Considere a altura de todos os dutos como sendo de 25cm. Quais são
as larguras  dos dutos AB, BC, CD e CE?  Lembre-se que, por convenção, os dutos têm suas
larguras e alturas arredondadas de 5cm em 5cm. 

(e) AB=95cm, BC=55cm, CD=20cm e CE=40cm

6          Prof. Jesué Graciliano da Silva – Refrigeração - Câmpus São José - IFSC



2- A vazão do equipamento é de 6800m³/h. Considere a velocidade do ar dentro dos dutos
como  sendo  de  4m/s.  Considere  altura  dos  dutos  como  sendo:  AB=40cm,  BC=30cm,
CD=25cm.  A  espessura  das  chapas  para  construção  dos  dutos  é  de  0,79mm.  Os
comprimentos AB, BC, CD são 6m, 5m, 5m respectivamente. Considere que os trechos
B1=B4=C2=C5=D3=D6  tenham  comprimentos  de  2,5m  cada.  A altura  de  todos  esses
trechos é de 20cm.  A densidade do aço é de 7600kg/m³. Considere um percentual de perda
de chapa na confecção da ordem de 20%. Esse adicional deve ser considerado no cálculo da
área total de chapas. Nesse caso é possível afirmar que as larguras dos trechos AB, BC, CD
e a massa de chapas são aproximadamente:  

(c) AB=1,2m; BC=1,05m, CD=0,65m e massa=430kg 
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3- Um duto circular tem 12m de comprimento e 60cm de diâmetro. Sua espessura é de
0,7mm.  Nesse  caso,  qual  é  a  massa  de  chapas  de  aço  necessária  para  sua  construção?
Lembre-se que o perímetro de uma circunferência é igual a (3,14 x Diâmetro). A densidade
do aço é de 7600kg/m³.  Desconsidere o percentual de 20% de perdas.

4- As grandezas 6000cm3, 400psi e 500kcal são equivalentes a:

(c)  6 litros, 2757kPa e 2093kJ
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5- Um tubo de Venturi é utilizado para avaliar a velocidade do ar. A densidade do ar é de
1,2kg/m³  e  o  coeficiente  Beta  é  de  0,7.  Considere  h1  =  25mmH2O  e  h2=17mmH2O.
Considere que Δp = ρH20.g.(h1-h2). Lembre-se que β (Beta) é a relação entre D2 e D1 onde
D1 é diâmetro da entrada do Tubo de Venturi e D2 é o diâmetro do centro do Tubo de
Venturi. Seja D1= 250mm e D2=175mm. Nesse caso, é possível afirmar que a velocidade
do ar no centro do Tubo de Venturi e a vazão volumétrica de ar são respectivamente:

(e) 13,2m/s e 1146m³/h
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6- Considere um experimento similar ao realizado no Laboratório de Ciências Térmicas. O

PITOT foi utilizado para avaliar a velocidade do ar escoando dentro de um duto circular. Ele

é conectado a um manômetro de coluna que contém Hg em seu interior. Suponha que “Dh”

indicado pelo manômetro de coluna seja de 1,8mm de Hg.  Se o escoamento é de ar (ρ ar=1,2

kg/m3) qual é sua velocidade dentro da tubulação?  Considere a densidade do Hg (mercúrio)

como sendo 13600kg/m³. 

(d) 20,2m/s 

7- Considerando a equação de Stevin, qual é a pressão absoluta a que um mergulhador está
submetido  a  uma  profundidade  de  20m?  Considere  a  pressão  atmosférica  como  sendo
101,3kPa. 

(e) 430kPa

     

8- Um sistema de climatização com condensação à água precisa  dissipar 30kW na torre de
arrefecimento. A água entra na torre de arrefecimento a 34oC e retorna ao condensador a
27oC.  Considere  calor  específico  da  água  como  sendo  c  =  4,2  kJ/kg.oC.  Nesse  caso  é
possível afirmar que a vazão mássica de água bombeada para o condensador é de:   

(c) 3673 litros por hora

10          Prof. Jesué Graciliano da Silva – Refrigeração - Câmpus São José - IFSC



9- Um tanque com 2m de diâmetro e 3m de altura precisa ser cheio. Para isso são utilizadas
duas torneiras com vazões de 20 litros por minuto e de 30 litros por minuto cada uma. Qual
é o tempo necessário para o tanque ser inteiramente preenchido de água?

(c) 188 minutos

10- Um técnico de climatização realizou 5 medições de velocidades em uma boca de insuflamento
com o objetivo de encontrar a velocidade média do ar. Considerando-se que a área de passagem do
ar é de 0,20m x 0,3m, qual é a vazão aproximada da boca de insuflamento? Medidas obtidas por
meio de um anemômetro:    4,5m/s    5,2m/s  3,8m/s   4,8m/s   4,7m/s

(b)  993 m³/h 

Vmédia=(V1+V2+V3+V4+V5)/5
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