
 
 
 
 
 
 

 
 

Lista de exercícios – 
Propriedade dos gases 

 

1º) Um gás perfeito, que no estado A está à 
temperatura de 27 ºC, sofre as transformações 
mostradas no gráfico a seguir, indo para o estado 
D. A temperatura dessa massa gasosa no estado D 
será:  

 

2º) (FEI-SP) Em problemas de química e de física 
dos gases aparece com freqüência a sigla CNTP, 
que quer dizer: condições normais de temperatura 
e pressão. Os valores de pressão e temperatura 
normais são, respectivamente:  

a)  1 atm e 100 K  

b)   13 atm e 0 K  

c)  10 atm e 273 K  

d)  1 atm e 273 K  

e)  1 atm e 300 K  

3º) (UFPel-RS) Um gás ideal, contido num 
recipiente provido de um êmbolo móvel, ocupa um 
volume V1 = 9 litros quando a pressão é p1 = 2 atm 
e a temperatura é T1 = 27 ºC. Numa primeira 
experiência, o gás sofre uma transformação, 
representada no gráfico da figura I, de forma que a 
pressão atinge o valor p2 = 3 atm.  

a)  Diga qual o tipo de transformação sofrida pelo 
gás e calcule o volume V2 por ele ocupado  

em sua nova condição. Numa segunda experiência, 
partindo das mesmas condições iniciais, o gás sofre 

a transformação, representada no gráfico da figura 
II, de forma que sua temperatura atinge o valor T2 
= 57 ºC.  

b) Diga qual o tipo de transformação sofrida pelo 
gás e calcule o volume V2 ocupado pelo gás  

em sua nova condição. 

 

4º) Após uma determinada transformação de um 
gás ideal de massa constante, sua pressão  

duplicou e seu volume triplicou. Logo, sua 
temperatura em Kelvin foi? 

5º) (FM Itajubá – MG) Um gás perfeito a 27 ºC 
sofre uma expansão isotérmica de A para B, caindo 
sua pressão a 1/5 (um quinto) do valor inicial. 
Determinar, para o estado B, o volume, a pressão e 
a temperatura do gás.   

 

6º) Um volume de 8,2 litros é ocupado por 64 g de 
gás oxigênio, à temperatura de 27 ºC. Qual é a 
pressão no interior do recipiente? (Dados: 1 mol 
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de O2 = 32 g e R = 0,082 atm.l/K.mol ; R = 8,31 
J/K.mol)  

7º) Sabe-se que 4 mols de um gás ocupam um 
volume de 200 litros à pressão de 1,64 atm. 
Determine a temperatura desse gás. Dado R = 
0,082 atm.l/K.mol ; R = 8,31 J/K.mol. 

8) (ITA-SP) A pressão total do ar no interior de um 
pneu era de 2,30 atm quando a temperatura do 
pneu era de 27O C. Depois de ter rodado certo 
tempo com esse pneu, mediu-se novamente sua 
pressão e verificou-se que ela era agora de 2,53 
atm. Supondo uma variação do volume do pneu 
desprezível, qual a nova temperatura (em O C)? 

9) (UFBA) 30g de uma substância pura, no estado 
gasoso, ocupam um volume de 12,3 L à 
temperatura de 327OC e à pressão de 3 atm. 
Calcule a massa molecular dessa substância. 

10) (UFRS) Um extintor de incêndio contém 4,4 kg 
de gás carbônico. Qual o volume máximo (em 
litros) de gás que é liberado na atmosfera, a 27O C 
e 1 atm? 

11) (Unicamp-SP) Uma garrafa de 1,5 L, 
indeformável e seca, foi fechada por uma tampa 
plástica. A pressão ambiente era de 1,0 atm e a 
temperatura, de 27O C. Em seguida, essa garrafa foi 
colocada ao sol e, após certo tempo, a 
temperatura em seu interior subiu para 57O C e a 
tampa foi arremessada pelo efeito da pressão 
interna. Qual era a pressão no interior da garrafa 
no instante imediatamente anterior à expulsão da 
tampa plástica? 

12) Calcule a pressão exercida por 6,4 g de gás 
metano (CH4), á temperatura de 47O C contidos 
num frasco com capacidade de 8 L. 

13) Considere a mistura gasosa contendo 12g de 
H2 e 32g de CH4, a 2 atm. Calcule, para cada um 

dos componentes a fração molar e a pressão 
parcial. 

14) Considere um gás X, num recipiente com 
capacidade de 100 L, mantido a 27O C e pressão de 
4 atm, e um gás Y, num recipiente com capacidade 
de 200l, a 254OC e 10 atm. Esses dois gases são 
misturados num recipiente de 160 L, mantido a 
94O C. Calcular a pressão da mistura; os volumes e 
as pressões parciais dos componentes; 

15) Em um dia de inverno, à temperatura de 0O C, 
foi colocada uma amostra de ar, à pressão de 1,0 
atm, em um recipiente de volume constante. 
Transportando essa amostra para um ambiente de 
60O C, que pressão ela apresentará? 

16) Num tanque de gás, havia 8,2 m3 de oxigênio a 
–23O C e 2 atm de pressão. Tendo ocorrido um 
vazamento, verificou-se que a pressão diminuiu 
em 0,5 atm. Que massa de oxigênio foi perdida, 
sabendo que a temperatura permaneceu 
constante? 

17) Uma mistura gasosa exerce a pressão de 1,8 
atm. Sabendo que a mistura é formada por 11g de 
gás carbônico (CO2) e 39 g de acetileno (C2H2), 
determine as pressões parciais desses 
componentes. 

Mais exercícios? 
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