
 

 

Transformações Gasosas 
 
01. (UNICAMP) O CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável 

pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a 
superior à pressão atmosférica. O volume de gás no “pescoço” de uma garrafa com uma bebida 
carbonatada a 7oC é igual a 24 ml, e a pressão no interior da garrafa é de 2,8 x 105 Pa . Trate o gás do 
“pescoço” da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de 
aproximadamente 8 J/mol . K  e que as temperaturas nas escalas Kelvin e Celsius relacionam-se da forma 
T(K) = θ(oC)+273. O número de moles de gás no “pescoço” da garrafa é igual a 
a)  1,2 x 105.  
b)  3,0 x 103.  
c)  1,2 x 10-1.  
d)  3,0 x 10-3. 

 
02. (PUCRS) Um gás ideal está sob temperatura T, volume V e pressão 100 kPa. Reduzindo-se a pressão para 

20 kPa e mantendo-se a temperatura constante, o volume do gás passará a ser 
a) (1/5) V 
b) (1/2) V 
c) 2 V 
d) 5 V 

 
03. (UFRGS) Considere as afirmações abaixo, sobre o comportamento térmico dos gases ideais. 

I. Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão 
constante de modo a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente. 

II.  Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de 
moléculas. 

III.  Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume V 
diretamente proporcionais. 

 
Quais estão corretas? 
a)  Apenas I. 
b)  Apenas II. 
c)  Apenas I e III. 
d)  Apenas II e III. 
e)  I, II e III. 

 
04. (UNICAMP) Nas proximidades do Sol, a Sonda Solar Parker estará exposta a altas intensidades de 

radiação e a altas temperaturas. Diversos dispositivos serão usados para evitar o aquecimento excessivo 
dos equipamentos a bordo da sonda, entre eles um sistema de refrigeração. Um refrigerador opera através 
da execução de ciclos termodinâmicos. 
a)  Considere o ciclo termodinâmico representado abaixo para um gás ideal, em que V2 = 1,5 V1 e T1 = 

200 K. Calcule a temperatura T3. 
b)  A partir do gráfico, estime o módulo do trabalho realizado sobre o gás em um ciclo, em termos apenas 

de V1, V2, P1 e P4. 
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05. (UFRGS) Utilizados em diversas áreas de pesquisa, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro 
impermeável parcialmente cheio de gás, para que possam suportar grande expansão à medida em que se 
elevam na atmosfera. Um balão, lançado ao nível do mar, contém gás hélio à temperatura de 27 oC, 
ocupando um volume inicial Vi. O balão sobe e atinge uma altitude superior a 35 km, onde a pressão do ar 
é 0,005 vezes a pressão ao nível do mar e a temperatura é -23 oC. Considerando que o gás hélio se 
comporte como um gás ideal, qual é, aproximadamente, a razão Vf/Vi, entre os volumes final Vf e inicial Vi? 
a)  426. 
b)  240. 
c)  234. 
d)  167. 
e)  17. 

 
06. (UERJ) Um motorista estaciona seu carro completamente fechado sob o Sol. Nesse instante, a 

temperatura no interior do carro é igual a 25 ºC. Ao retornar, algum tempo depois, verifica que essa 
temperatura interna é igual a 35 ºC. Considerando o ar como um gás perfeito, calcule a variação 

percentual da pressão, , entre os dois momentos, no interior do carro. 
 
07. (UNICAMP) A boa ventilação em ambientes fechados é um fator importante para o conforto térmico em 

regiões de clima quente. Uma chaminé solar pode ser usada para aumentar a ventilação de um edifício. Ela 
faz uso da energia solar para aquecer o ar de sua parte superior, tornando-o menos denso e fazendo com 
que ele suba, aspirando assim o ar dos ambientes e substituindo-o por ar vindo do exterior. 
a)  A intensidade da radiação solar absorvida por uma placa usada para aquecer o ar é igual a 400 W/m2. 

A energia absorvida durante 1,0 min por uma placa de 2m2 é usada para aquecer 6,0 kg de ar. O calor 

específico do ar é . Qual é a variação de temperatura do ar nesse período? 
b)  A densidade do ar a 290 K é ρ=1,2kg/m3. Adotando-se um número fixo de moles de ar mantido a 

pressão constante, calcule a sua densidade para a temperatura de 300 K. Considere o ar como um gás 
ideal. 

 
08. (MACKENZIE) 

 
A figura acima representa duas isotérmicas em que certa massa gasosa, inicialmente no estado A, sofre 
uma transformação atingindo o estado B, que por sua vez sofre uma transformação, atingindo o estado C. 
A temperatura TA e o volume VA são iguais a 
a)  200 K e 5 l. 
b)  300 K e 2 l. 
c)  400 K e 4 l. 
d)  500 K e 2 l. 
e)  500 K e 4 l. 

 
09. (MACKENZIE) Um gás perfeito, que tem um volume de 12,0 l, encontra-se no interior de um frasco sob 

pressão de 3,00 atm e com temperatura de 200 K.  Inicialmente, o gás sofre uma transformação 
isotérmica, de tal forma que sua pressão passa a ser de 9,00 atm, a seguir, o gás sofre uma transformação 
segundo a lei de Gay-Lussac, atingindo uma temperatura de 500 K. Os volumes, após as duas 
transformações, respectivamente, são iguais a  
a)  10,0 l e 4,00 l. 
b)  4,00 l e 2,00 l. 
c)  10,0 l e 2,00 l. 
d)  2,00 l e 4,00 l. 
e)  4,00 l e 10,0 l. 
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10.  (PUC-RIO) Um gás diatômico ideal (γ = Cp/CV = 7/5), inicialmente com pressão P0 e volume V0, passa por 
um processo isotérmico que faz com que o volume do gás se torne V0/32; e, em seguida, sofre um 
processo adiabático até sua pressão atingir P0/4. 
O valor final do volume do gás, em função de V0, é 
a)  32 V0  
b)  4 V0  
c)  V0 
d)  1/2 V0  
e)  1/4 V0 

 
11. (MACKENZIE) Uma massa de certo gás ideal está confinada em um reservatório, cuja dilatação térmica é 

desprezível no intervalo de temperatura considerado. Esse reservatório possui, na parte superior, um 
êmbolo que pode se deslocar livremente, conforme ilustra a figura. Observando-se o gráfico ao lado, 
destaca-se que, no estado A, o volume ocupado pelo gás é V e a sua pressão é P. Em seguida, esse gás 
passa por duas transformações sucessivas e "chega" ao estado C, com temperatura e pressão, 
respectivamente iguais a 

                        
a)  450 K e 3P/2 
b)  450 K e 4P/3 
c)  600 K e 3P/2 
d)  600 K e 4P/3 
e)  600 K e 5P/3 

 
12.  (UPF) Sobre o comportamento dos gases e transformações gasosas são feitas as seguintes afirmações: 

I.  Volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão possuem a mesma 
densidade. 

II.  Haverá trabalho realizado sempre que uma massa gasosa receber calor de uma fonte externa. 
III.  Uma transformação cíclica de uma determinada massa gasosa é o conjunto de transformações em que, 

após seu término, a massa gasosa encontra-se exatamente no estado em que se encontrava 
inicialmente. 

IV.  Em geral, o gás real segue bem as leis dos gases perfeitos em temperatura elevada e pressão baixa. 
 
Destas afirmações são corretas: 
a)  somente I e II 
b)  somente II e III 
c)  somente III e IV 
d)  somente I e IV 
e)  somente II, III e IV 

 
13.  (UCS) A teoria da formação das nuvens diz que parte do vapor de água formado, quando a energia solar 

incide sobre lagos, mares e demais aquíferos, sobe até atingir pontos altos na atmosfera, onde sofre um 
resfriamento adiabático. Pensando no que o termo adiabático significa em processos envolvendo gases 
nobres, pode-se concluir que o vapor de água sofreu redução da temperatura devido 
a)  ao recebimento de calor da vizinhança. 
b)  ao aumento da pressão atmosférica. 
c)  à doação de calor para a vizinhança. 
d)  à redução da pressão atmosférica. 
e)  à redução da eletricidade atmosférica. 

 
14.  (UNICAMP) Pressão parcial é a pressão que um gás pertencente a uma mistura teria se o mesmo gás 

ocupasse sozinho todo o volume disponível. Na temperatura ambiente, quando a umidade relativa do ar é 
de 100%, a pressão parcial de vapor de água vale 3,0 x 103 Pa . Nesta situação, qual seria a porcentagem 
de moléculas de água no ar? 
Dados: a pressão atmosférica vale 1,0 x 105 Pa . Considere que o ar se comporta como um gás ideal. 
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a)  100%. 
b)  97%. 
c)  33%. 
d)  3%. 

 
15.  (PUC-RIO) Uma quantidade de gás diatômico (  = 1,4 = 7/5) sofre uma expansão adiabática, onde vale 

PV  = constante. Se Vf / Vi = 4 , qual a razão entre as temperaturas final e inicial Tf / Ti? 
a)  0,1. 
b)  0,2. 
c)  0,3. 
d)  0,4. 
e)  0,5. 

 
16.  (UFMG) Como consequência da compressão adiabática sofrida por um gás, pode-se afirmar que: 

a)  a densidade do gás aumenta, e sua temperatura diminui. 
b)  a densidade do gás e sua temperatura diminuem. 
c)  a densidade do gás e sua temperatura permanece constante. 
d)  a densidade do gás e sua temperatura aumentam. 
e)  n.d.a. 

 
17. (FUVEST) No diagrama P x V da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre 

os estados I e II.    

 
 

Com relação à variação ∆U da energia interna do gás e ao trabalho W por ele realizado, entre esses 
estados, é correto afirmar que 
a)  ∆UA = ∆UB = ∆UC  e WC > WB > WA. 
b)  ∆UA  > ∆UC  > ∆UB e WC = WA < WB.  
c)  ∆UA  < ∆UB < ∆UC  e WC > WB > WA.  
d)  ∆UA  = ∆UB = ∆UC  e WC = WA > WB.   
e)  ∆UA  > ∆UB > ∆UC  e WC = WB = WA.  

 
18.  (FUVEST) Certa quantidade de gás sofre três transformações sucessivas, A B, B C e C A, conforme o 

diagrama p-V apresentado na figura abaixo. 

 
A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte: 
I. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. 
II. A energia interna do gás no estado C é maior que no estado A. 
III. Durante a transformação A B, o gás recebe calor e realiza trabalho. 
 
Note e adote: a transformação B  C é isotérmica. 
Está correto apenas o que se afirma em 
a)  I. 
b)  II. 
c)  III. 
d)  I e II. 
e)  II e III. 
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19.  (FUVEST) Considere uma máquina térmica em que n mols de um gás ideal executam o ciclo indicado no 
gráfico pressão P versus volume V. 

 
Sendo T a temperatura do gás, considere as relações: 
I)  TA  = 4TC  e TB = TD 
II)  TA   = TC  e TB = 4TD 

 
Sendo W o trabalho realizado pelo gás no trecho correspondente, considere as relações: 
III)  | WAB | = | WCD | 
IV)  | WAB | > | WCD | 

 
Estão corretas as relações: 
a)  I e III 
b)  I e IV 
c)  II e III 
d)  II e IV 
e)  Somente III 

 
20.  (FUVEST) Uma certa massa de gás ideal sofre uma compressão isotérmica muito lenta passando de um 

estado A para um estado B. As figuras representam diagramas TP e TV, sendo T a temperatura absoluta, V 
o volume e P a pressão do gás. Nesses diagramas, a transformação descrita acima só pode corresponder às 
curvas 

  
a)  I e IV 
b)  II e V 
c)  III e IV 
d)  I e VI 
e)  III e VI 

 
GABARITO 

 
01. d  
02. d  
03. e 
04.  

a)  300 K   
b)  19 retângulos:  

05. d 
06.  3,36% 
07.   

a)  8 ºC  
b)  1,16 kg/m³. 

08. d 
09. e 
10. c 
11. d 
12. c 
13. d 
14. d 
15. e 
16. d 
17. a 
18. e 
19. d 
20. c 


