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                       GASES                                                     
Q.01-O gráfico abaixo representa um processo cíclico (ciclo) a que é 
submetido um gás ideal: 

 
Analise-o. A opção em que aparece a correspondência das etapas 
numeradas (1 → 2 → 3 e  3 → 1), com suas respectivas denominações, é: 
 
A) Isobárica, Adiabática e Isotérmica; 
B) Isovolumétrica, Isobárica e Isotérmica; 
C) Isovolumétrica, lsotérmica e Isobárica; 
D) Isotérmica, Isobárica e Isovolumétrica; 
E) Isovolumétrica, Isobárica e Adiabática. 
 
 
Q.02- Uma amostra de ozônio ocupa 250 mL a 27ºC. Que volume ocupará a 
87ºC, se não houver variação de pressão? 
 
A) 1000 mL   
B) 350 mL 
C) 300 mL 
D) 273 mL  
E) 257 mL 
 
Q.03- Uma empresa do ramo de propaganda e "marketing" utiliza balões 
infláveis para publicidade. Um desses balões foi preenchido com um gás, 
numa localidade onde a pressão atmosférica é de 722 mmHg, com volume 
de 0,8 m3. Esse balão é levado para uma praia onde a pressão atmosférica 
é de 760 mm Hg  e a temperatura não se altera. Ao chegar à praia, o 
volume de gás no interior do balão será de: 
 
A) 0,90 m3  
B) 0,84 m3  
C) 0,80 m3 
D) 0,78 m3  
E) 0,76 m3 
 
Q.04- 40L de H2 a 30oC exercem uma pressão de 30atm. Qual a pressão 
exercida pela mesma massa de gás se o seu volume dobrar e a 
temperatura diminuir pela metade? 
 
A) 0,4 atm. 
B) 1,2 atm. 
C) 0,3 atm. 
D) 0,7 atm. 
E) 1,4 atm. 
 
Q.05- Um carro tanque transportou gás cloro para  uma estação de 
tratamento de água. Sabe. se que o volume do tanque que continha gás 
cloro era de 30m3, que a temperatura era mantida a 20oC para a pressão 
ser de 2atm e que na estação de tratamento de água esse cloro foi 
transferido para um reservatório de 50m3 mantido a 293K. Ao passar do 
carro tanque para o reservatório o gás sofreu uma transformação........ 
e a pressão do reservatório era............. 
As lacunas são completamente preenchidas, respectivamente,  com os 
dados: 
 
A) isotérmica, 1,2 atm. 
B) isométrica, 117 atm. 
C) isobárica, 2 atm. 
D) isocórica, 2 atm. 
E) isovolumétrica, 1,2 atm. 

Q.06- Uma certa quantidade de um gás ideal foi submetida às 

transformações  1→2, 2→3, e 3→1 indicadas no diagrama pV (p 
=pressão e V = volume). 
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Julgue os itens: 
00-Na transformação de 1 para 2 a temperatura diminui; 
01-Na transformação de 2 para 3 o gás sofre contração de volume; 
02-Na transformação de 3 para 1 a temperatura permanece constante; 
03-Nos pontos 1, 2 e 3 as temperaturas são iguais; 
04-Na transformação de 3 para 1 a pressão aumenta e o volume 
permanece constante; 
05-Na transformação de 1 para 2 o gás sofre expansão. 
 
Quais são os itens CORRETOS? 
 
Q.07- O volume de uma massa fixa de gás ideal, a pressão constante, é 
diretamente proporcional à: 
 
A) concentração do gás; 
B) pressão atmosférica; 
C) densidade do gás; 
D) temperatura absoluta 
E) massa molar do gás 
 
Q.08- (DESAFIO)Durante o transporte do etano gasoso em um caminhão 
tanque com capacidade de 12,3 m3, à temperatura de –23oC, houve um 
acidente e verificou-se uma queda de pressão de 0,6 atm. Admitindo-se a 
temperatura constante, calcular a massa do etano perdida no ambiente. 
Dados: C = 12; H = 1; O = 16  R = 0,082 atm .L /mol .K 
SUGESTÃO: Aplique Clapeyron duas vezes, calculando a massa de gás em 
antes e depois do vazamento e subtraia uma da outra 
9) A cada 10 m de profundidade a pressão sobre um mergulhador 
aumenta de 1 atm  com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disto, 
qual seria o volume de 1L de ar (comportando-se como um gás ideal) 
inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30m 
de profundidade? 
 
A) 3L  
B) 4L 
C) 25mL 
D) 250mL 
E) 333mL 
 
Q.10- Assinale   a alternativa correta. Ao sair de viagem, o motorista 
calibrou os pneus de seu veículo   colocando no seu interior  2 atm de 
pressão, num da quente (27oC). Ao chegar ao destino mediu novamente a 
pressão dos pneus e encontrou 2,2 atm. Considerando-se desprezível a 
variação do volume, a temperatura do pneu, ao final da viagem, era: 
A) 660OC 
B) 57OC 
C) 330OC 
D) 272OC 
E) 26,7OC 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-C Q.03-E Q.04-E Q.05-A 
Q.07-D Q-09-D Q.10-B 
Q.06- 1,4 e 5 
Q.08- 10,8 KG 
          
 


