
 

 

Professor Negri – Lista 03 
 
01.  (Acafe 2017) Baseado nos conceitos sobre os gases analise as afirmações a seguir. 

I.  Doze gramas de gás hélio ocupam o mesmo volume que 48 g  de gás metano, ambos nas condições 
normais de temperatura e pressão (CNTP). 

II.  Em um sistema fechado para proporcionar um aumento na pressão de uma amostra de gás numa 
transformação isotérmica é necessário diminuir o volume desse gás. 

III.  Em um recipiente fechado existe 1mol  do gás A mais uma certa quantidade mol  do gás B,  sendo que 
a pressão total no interior do recipiente é 6 atm.  Se a pressão parcial do gás A no interior do recipiente 
é 2 atm  a quantidade do gás B é 3 mol.  

 
Dados: C :12 g mol; H :1g mol; He : 4 g mol  
Assinale a alternativa correta.  
a)  Todas as afirmações estão corretas.    
b)  Todas as afirmações estão incorretas.    
c)  Apenas I e II estão corretas.     
d)  Apenas a I está correta.    

 
02.  (Acafe 2017) Baseado nos conceitos sobre os gases, analise as afirmações a seguir. 

I.  A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. 
II.  A densidade de um gás não varia à medida que este é aquecido sob volume constante. 
III.  Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante é verificado o aumento do seu volume 

e a energia cinética média de suas moléculas mantém-se constante. 
 
Todas as afirmações corretas estão em:  
a)  I – II – III    
b)  II – III    
c)  apenas I.    
d)  I – II    

 
03. (G1 - ifce 2016) A nossa atmosfera é composta por diferentes gases, dentre eles 2O ,  2CO  e 2N ,  estes 

denominados gases reais. Para estudar o comportamento dos gases, primeiramente estudamos os 
denominados gases ideais, modelos em que as moléculas se movem ao acaso e são tratadas como 
moléculas de tamanho desprezível, nas quais a força de interação elétrica entre as partículas é nula. De 
acordo com o modelo dos gases ideais, quando o número de mols de um gás permanece constante, a Lei 
dos Gases Ideais é expressa pela equação P V n R T,     onde:  

 
P   pressão; 
V   volume; 
n   número de mols; 
R   constante dos gases ideais; 
T   temperatura em Kelvin. 
 
De acordo com esta equação é verdadeiro afirmar-se que  
a) a pressão de um gás é inversamente proporcional à temperatura absoluta se o volume se mantiver 

constante.    
b)  a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, ao diminuirmos a pressão de um gás nas 

condições ideais e com o número de mols constante e temperatura constante, o volume aumenta.    
c)  pressão e volume do gás ideal independem da temperatura do mesmo.    
d)  o número de mols de um gás varia de acordo com a pressão e o volume que este gás apresenta.    
e)  a temperatura de um gás é sempre constante.    

 
04.  (Pucrs 2016) Para responder à questão, analise o texto a seguir. 

A energia eólica é a energia dos ventos, mas sua origem é a energia solar. Estima-se que 1 a 2%  da 
energia solar converta-se em energia eólica. Isso porque a terra é aquecida pelo sol de forma irregular, 
gerando diferentes pressões atmosféricas em lugares distintos. O vento é o movimento do ar dos lugares 
com pressão mais alta para os de pressão mais baixa. 
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O aproveitamento da energia eólica em aerogeradores é possível porque  
a)  o ar puro e seco é constituído de moléculas de gases, cujas massas molares tendem a zero, tornando a 

sua densidade muito baixa.    
b)  a energia fornecida pelo vento ao colidir com a hélice depende da velocidade dessa colisão, mas não 

da composição química do ar.    
c)  no vento existem moléculas de elementos do segundo período da tabela periódica, as quais, por 

estarem em movimento, transportam energia.    
d)  o vapor de água é constituído de moléculas que colidem sobre as hélices das turbinas e têm mais 

massa do que os demais gases que compõem o ar.    
e)  o ar contém nitrogênio e oxigênio, que reagem entre si produzindo compostos que colidem mais 

intensamente com as hélices do aerogerador.  
 
05. (Uem 2016) Os gases são substâncias presentes em nosso cotidiano em fatos como: a subida de um 

balão; o murchar, com o tempo, de uma bexiga de aniversário; o aumento da pressão interna de um pneu 
em dias quentes; a respiração do ser humano; entre outros. Sobre os gases, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s).  
01)  Em um gás, as moléculas estão em contínuo movimento e separadas entre si por grandes espaços 

vazios em relação ao tamanho delas. Além disso, o movimento das moléculas se dá em todas as 
direções e em todos os sentidos.    

02)  Um gás não possui forma própria. A forma adquirida é a do recipiente que o contém. Quando um gás é 
confinado em um recipiente, as moléculas do gás colidem continuamente contra as paredes do 
recipiente. Dessas colisões resulta o que se chama de pressão do gás.    

04)  Em um gás ideal ou perfeito a pressão é diretamente proporcional ao volume quando a temperatura é 
constante.    

08)  Um mol de um gás possui aproximadamente 236,023 10  moléculas do mesmo.    
16)  As moléculas constituintes de um gás possuem movimento desordenado. Esse movimento é 

denominado agitação térmica. Quanto mais intensa é a agitação térmica maior é a energia cinética de 
cada molécula e, em consequência, maior é a temperatura do gás.    

   
06.  (Enem 2ª aplicação 2016) Os gráficos representam a concentração na atmosfera, em partes por milhão 

(ppm),  bilhão (ppb)  ou trilhão (ppt),  dos cinco gases responsáveis por 97%  do efeito estufa durante o 
período de 1978 a 2010. 

 
07. (Ufpr 2014) A equação geral dos gases ideais é uma equação de estado que correlaciona pressão, 

temperatura, volume e quantidade de matéria, sendo uma boa aproximação ao comportamento da maioria 
dos gases.  
Os exemplos descritos a seguir correspondem às observações realizadas para uma quantidade fixa de 
matéria de gás e variação de dois parâmetros. Numere as representações gráficas relacionando-as com as 
seguintes descrições.  

 
08.  Ao encher um balão com gás hélio ou oxigênio, o balão apresentará a mesma dimensão.  

2. Ao encher um pneu de bicicleta, é necessária uma pressão maior que a utilizada em pneu de carro.  
3. O cozimento de alimentos é mais rápido em maiores pressões.  
4. Uma bola de basquete cheia no verão provavelmente terá aparência de mais vazia no inverno, mesmo 

que não tenha vazado ar. 
 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta na numeração das representações gráficas.   
a)  1 – 3 – 4 – 2.     
b)  2 – 3 – 4 – 1.     
c)  4 – 2 – 1 – 3.     
d)  4 – 3 – 1 – 2.     
e)  2 – 4 – 3 – 1.    
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09.  (Upf 2014) Ao fazer uma análise do comportamento físico-químico dos gases, foram feitas as seguintes 
constatações:  

 

 
 
I.  Numa bexiga cheia de ar, as moléculas dos gases estão em constante movimento e, 

consequentemente, chocam-se contra as paredes do recipiente que as contém, devido à energia 
cinética que possuem.  

II.  Numa panela de pressão, o aumento da pressão interna faz com que a água utilizada no aquecimento 
entre em ebulição em temperatura menor do que em pressão de 1atm e por isso os alimentos sejam 
cozidos mais rapidamente.  

III.  Quando um gás está armazenado em um recipiente de volume variável, numa transformação 
isobárica, e for exposto a aumento de temperatura, a energia cinética de suas moléculas será maior e, 
com isso, ocupará menor volume.  

IV.  A temperatura de um gás, à pressão constante, é definida como a medida da energia cinética média de 
suas moléculas e, dessa forma, quanto maior for a energia cinética, maior será a temperatura.  

 
Está correto apenas o que se afirma em:   
a)  I e II.     
b)  II e III.     
c)  III e IV.     
d)  I e IV.     
e)  II e IV.     
   


