
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE C - MÓDULO 7  

ESTUDO DOS GASES IDEIAIS 
 

01. O comportamento de um gás real aproxima-se 
do de um gás ideal quando: 
a) submetido a baixas temperaturas. 
b) submetido a baixas temperaturas e baixas 

pressões. 
c) submetido a altas temperaturas e altas 

pressões. 
d) submetido a altas temperaturas e baixas 

pressões. 
e) submetido a baixas temperaturas e altas 

pressões. 
 

02. O estado de um gás perfeito é caracterizado 
pelas variáveis de estado. Quais são elas? Quais 
suas definições? 

 

03. Considere as seguintes proposições referentes ao 
estudo dos gases: 
I) Em um gás ideal, o movimento das 

moléculas é desordenado. 
II) Em um gás ideal as moléculas interagem 

entre si apenas durante as eventuais 
colisões. 

III) Numa transformação isotérmica a 
temperatura permanece constante enquanto 
a pressão varia em função do volume. 

IV) Numa transformação isobárica a pressão 
varia em função do volume e a temperatura 
permanece constante. 

Estão corretas: 
a) I, II e IV 
b) II, III e IV 
c) I, II e III 
d) I, III e IV 
e) Todas estão corretas  

 

04. Um balão cheio com ar quente sobe a grandes 
altitudes porque: 
a) as moléculas do ar quente são menores do que 

as moléculas do ar na temperatura ambiente. 
b) dentro do balão há menos moléculas de ar 

por unidade de volume. 
c) as moléculas do ar quente são maiores do 

que as moléculas do ar na temperatura 
ambiente. 

d) as moléculas do ar quando aquecidas são 
rompidas, formando átomos mais leves e 
diminuindo a densidade do ar. 

e) as moléculas do ar quando aquecidas 
formam agregados, aumentando o espaço 
vazio entre elas. 

05. Em relação à teoria cinética molecular dos gases, 
é CORRETO afirmar para os gases monoatômicos 
que: 
a) a energia cinética média de um conjunto de 

moléculas de um gás depende, apenas e 
exclusivamente, das massas das moléculas 
desse gás.  

b) quando quadruplicamos a temperatura 
absoluta de um conjunto de moléculas de 
um gás, suas moléculas terão velocidade 
média quadruplicada.  

c) quanto maiores as interações entre as 
moléculas de um gás, mais rigorosamente 
ele se comportará como um gás ideal.  

d) numa mesma temperatura, 
independentemente das massas molares de 
cada gás, as moléculas têm energias 
cinéticas médias iguais.  

e) as colisões entre moléculas de um gás 
perfeito com as paredes do recipiente que as 
contém são inelásticas para qualquer tipo de 
gás ideal. 

06. Sobre a teoria cinética dos gases, assinale a 
alternativa correta (Obs: considere um recipiente 
isolado, hermeticamente fechado e contendo um 
gás ideal.)  
a) Ao se aumentar a temperatura de um 

recipiente contendo um gás, a energia 
cinética das moléculas é diminuída.  

b) A pressão exercida por um gás é o resultado 
do choque inelástico das moléculas com as 
paredes do recipiente.  

c) A agitação molecular não tem relação 
alguma com a temperatura de um gás.  

d) As colisões intermoleculares são 
perfeitamente elásticas, ou seja, ocorrem 
sem perda de energia.  

e) Quanto maior o número de colisões entre as 
moléculas do gás e as paredes do recipiente, 
menor será a pressão exercida por esse gás. 

07. Dois cilindros metálicos iguais contêm gases 
comprimidos em grau de elevada pureza, sendo 
que um deles contém 8 m³ de gás nitrogênio, e o 
outro, 8 m³ de gás hidrogênio. Considerando que 
os dois cilindros estão armazenados nas mesmas 
condições ambientais, podemos afirmar que 
Dados: Massas atômicas H = 1,0 e N = 14,0 
a) a massa de gás armazenado é a mesma. 
b) a pressão do cilindro contendo nitrogênio é 

maior. 
c) o número de moléculas é o mesmo. 
d) a velocidade média das moléculas dos dois 

gases é igual. 
e) a temperatura interna dos cilindros é menor 

que a temperatura ambiente 
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08. Um balão cheio com ar quente sobe a grandes 
altitudes porque: 
a) as moléculas do ar quente são menores do que 

as moléculas do ar na temperatura ambiente. 
b) dentro do balão há menos moléculas de ar 

por unidade de volume. 
c) as moléculas do ar quente são maiores do 

que as moléculas do ar na temperatura 
ambiente. 

d) as moléculas do ar quando aquecidas são 
rompidas, formando átomos mais leves e 
diminuindo a densidade do ar. 

e) as moléculas do ar quando aquecidas 
formam agregados, aumentando o espaço 
vazio entre elas. 

 
09. A figura da esquerda mostra um êmbolo no 

interior de um cilindro que está contido no 
interior de uma câmara. O cilindro está imerso 
em água com gelo, e a câmara isola 
termicamente todo o sistema das vizinhanças. O 
ar contido no interior do cilindro está em 
equilíbrio térmico com todo o sistema a 0° C e 
sua pressão é igual à pressão atmosférica 
externa. O cilindro pode trocar calor apenas com 
a água, o ar e o gelo. Em seguida, é colocado um 
tijolo bruscamente sobre o êmbolo, comprimindo 
rapidamente o ar no interior do cilindro. Após um 
certo tempo, todo o sistema água e gelo volta 
novamente ao equilíbrio térmico de 0° C, mas a 
pressão do ar, no interior do cilindro, fica maior 
que a pressão atmosférica. Com fundamentos na 
termodinâmica e considerando que o ar é  

 

 
 

01. O produto da pressão do ar pelo volume que 
ele ocupa é igual nas duas situações de 
equilíbrio. 

02. Na situação representada pela figura da 
direita, existe menos massa de gelo que na 
situação representada pela figura da 
esquerda. 

04. A partir da situação representada pela figura 
da esquerda, até a situação representada 
pela figura da direita, a transformação 
sofrida pelo ar pode ser compreendida por 
dois processos termodinâmicos, o primeiro 
adiabático e o segundo isobárico. 

08. A partir da situação representada pela figura 
da esquerda até a situação representada 
pela figura da direita, a temperatura do ar 
permaneceu sempre constante. 

16. Não haverá troca de calor entre o cilindro e a 
água, mesmo depois de jogar o tijolo e 
esperar atingir o novo equilíbrio. 

10.  O nitrogênio é considerado um gás ideal quando 
está em condições normais de temperatura e 
pressão. Dada uma massa igual a 2 Kg/m³, 
determine a massa de 10 litros de nitrogênio à 
pressão de 700 mmHg e à 40 °C. 

11. Calcule a pressão total de uma mistura gasosa 
formada por 3 mol de um gás A e 2 mol de um 
gás B, considerando que a temperatura final é de 
300 K e o volume é de 15 L (R = 0,082 
atm·L·mol-1·K-1) 
a) 8,2 atm. 
b) 3,28 atm. 
c) 4,92 atm. 
d) 9,84 atm. 
e) 1,84 atm. 

12. Ao desejar identificar o conteúdo de um cilindro 
contendo um gás monoatômico puro, um 
estudante de Química coletou uma amostra 
desse gás e determinou sua densidade, d=5,38 
g/L, nas seguintes condições de temperatura e 
pressão: 15ºC e 0,97atm. Com base nessas 
informações, e assumindo o modelo do gás ideal, 
calcule a a massa molar do gás. 

a) 1,310 g . mol-1. 
a) 6,81 g . mol-1. 
b) 13,10 g . mol-1. 
c) 124,23 g . mol-1. 
d) 131,05 g . mol-1. 
e) 165,04 g . mol-1. 

13. Uma mistura de cinco gases ideais apresenta 
uma pressão de 150 mmHg, sabendo que as 
pressões parciais dos gases 1, 2, 3 são 
respectivamente 50mmHg, 10mmHg e 25 mmHg 
e que o gás 4 representa 10% da mistura, qual a 
pressão parcial do gás 5? 

 a) 20 mm Hg 
 b) 35 mm Hg 
 c) 100 mm Hg 
 d) 50 mm Hg 
 e) 15 mm Hg 

14. A figura abaixo apresenta um diagrama Pressão x 
Volume. Nele, os pontos M, N e R representam três 
estados de uma mesma amostra de gás ideal. 
Assinale a alternativa que indica corretamente a 
relação entre as temperaturas absolutas TM, TN e 
TR dos respectivos estados M, N e R. 

 

 
 

 a) TR < TM > TN 

 b) TR > TM > TN 

 c) TR = TM > TN 
 d) TR < TM < TN 

 e) TR = TM < TN 
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15. Em um tubo com pressão constante de 1atm 
ocorre uma transformação. Sendo a temperatura 
inicial igual a 20°C e a final igual a 0°C, de 
quantas vezes o volume foi modificado? 

 
16. Qual a energia cinética média das moléculas de 

10 mols de um gás perfeito, na temperatura de 
100°C? E na temperatura de 100K? 
Considere R=8,31 J/mol.K 

 
17. Qual a velocidade média das moléculas de um 

gás que ocupa um recipiente de capacidade igual 
a 2 litros, tem massa igual a 20 gramas e 
pressão equivalente a 2 atmosferas? 

 
18. Um gás perfeito à temperatura de 0°C e sob 

pressão de uma atmosfera ocupa um volume 
igual a 22,4 litros. Qual seria o volume ocupado 
por 5 mols deste gás a 100°C, sob a pressão de 
1 atm? 

 
19. Um cilindro com dilatação térmica desprezível 

possui volume de 25 litros. Nele estava contido 
um gás sob pressão de 4 atmosferas e 
temperatura de 227 ºC. Uma válvula de controle 
do gás do cilindro foi aberta até que a pressão no 
cilindro fosse de 1 atm. Verificou-se que, nessa 
situação, a temperatura do gás e do cilindro era 
a ambiente e igual a 27 ºC. 
(Considere que a temperatura de 0 ºC 
corresponde a 273 K). Assinale a alternativa que 
apresenta o volume de gás que escapou do 
cilindro, em litros. 
a) 11,8. 
b) 35. 
c) 60. 
d) 85. 
e) 241. 

 
20. Uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida 

a temperatura constante, e seu volume varia 
com o tempo de acordo com a seguinte fórmula:  
              V(t) = log 2 (5 + 2 sen (πt)), 0 ≤ t ≤ 
2,  
em que t é medido em horas e V(t) é medido em 
m3. A pressão máxima do gás no intervalo de 
tempo [0,2] ocorre no instante: 

 a) t = 0,4 
 b) t = 0,5 
 c) t = 1 
 d) t = 1,5 
 e) t = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
 

01. D 

02. As variáveis de estado são três: volume, 
temperatura e pressão. 
Volume: é o volume do recipiente que o 
contém. 
Temperatura: é a responsável por medir o 
grau de agitação molecular. 
Pressão: a pressão é ocasionada pelo choque 
que ocorre em suas partículas contra as 
paredes do recipiente que o contém.  

03. C 

04.  B 

05. D 

06.  D 

07.  C 

08.  B 

09. 07 

10. m = 0,016 kg 

11. A 

12. D 

13. D 

14. E 

15. 0,93 

16. 12165 J 

17. 60.000 m/s 

18. 153 L 

19. B 

20. D 

  

 
 

 


