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EXERCÍCIOS – GASES e FÓRMULAS PONDERAIS 
                                                                      
Q.01- Uma mistura gasosa formada por 1 mol de CO2 e 3 mols de H2 está 
contida num recipiente, a 27 oC e pressão de 8,2 atm. Qual é a pressão parcial 
de H2 nessa mistura ?  Qual o volume ocupado pela mistura? 
 
Q.02-Um pneu velho e desgastado de um carro pode estourar após rodar 
grandes distâncias, em um dia quente. Considerando que o ar no interior do 
pneu comporta-se como um gás ideal, isso ocorre porque: 
 
a) A pressão no interior do pneu diminui devido à dilatação dos poros  

com o aumento da temperatura. 
b) O volume do pneu aumenta consideravelmente com o aumento da 

 temperatura. 
c) O pneu amolece muito ao rodar grandes distâncias em um dia quente. 
d) A pressão no interior do pneu aumenta devido ao aumento da  

temperatura do mesmo, após rodar grandes distâncias. 
e) O volume do pneu ora diminui ora aumenta durante o movimento do carro. 
 
Q.03- Dados referentes aos planetas Vênus e Terra : 

 
A relação entre o número de mols de N2 em volumes iguais das atmosferas de 
Vênus e da Terra é : 
 
A) 0,10  
B) 0,28    
C) 0,50   
D) 5,7    
E) 40 
 
Q.04-Nas condições normais de pressão e temperatura (CNTP), o volume 
ocupado por 10 g de monóxido de carbono é: 
 
A) 6,0 L 
B) 8,0 L 
C) 9,0 L 
D) 10 L 
E) 12 L 
 
Q.05- Em um recipiente de 12 litros de capacidade, são colocados 0,6 mols de 
H2, 0,25 mols de O2 e 0,85 mols de N2, sendo a temperatura do recipiente 
fixada em - 45 ºC. Pergunta-se: 
A) Qual a pressão parcial de cada gás contido no recipiente? 
B) Qual a pressão total do recipiente? 
 
Q.06-ITA) - Quando dizemos que o ar tem 15% de umidade relativa, 
queremos dizer que neste ar: 
 
A) 15% das moléculas são de água. 
B) 15% da massa são de água. 
C) A pressão parcial do vapor de água é 15% da pressão total. 
D) A pressão parcial do vapor de água é 0,15 x 760 mmHg. 
E) A pressão parcial do vapor de água é 15% da pressão de vapor saturante 

para a temperatura em que se encontra o ar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07- (DESAFIO)Recolhe-se o gás hidrogênio produzido pela reação: Mg(s)  +  

2HCl(aq)   MgCl2(aq)  +  H2(g) sobre água na  aparelhagem representada no 
desenho. 

 
Sendo:  Patmosférica= pressão atmosférica 
             PH2 = pressão parcial do hidrogênio 
             PH2O= pressão parcial da água gasosa 
Quando os níveis da água dentro e fora da proveta forem iguais, pode. se 
afirmar que: 
A) PH2 = Patmosférica  +  PH2O 
B) PH2 = zero 
C) PH2 = Patmosférica  -  PH2O 
D) PH2 = PH2O 
E) PH2 = Patmosférica   
 
Q.08-A densidade de um gás é 1,96g/L, medida nas CNTP. A massa molecular 
desse gás é: 
 
A) 43,88 
B) 47,89 
C) 49,92 
D) 51,32 
E) 53,22 
 
Q.09-(UnB/DF/1991) - A figura I mostra um tubo de vidro onde se coloca, 
simultaneamente, na extremidade A um algodão embebido em amônia(NH3) 
e na extremidade B um algodão embebido em ácido clorídrico(HCl), vedando-
se imediatamente, o sistema. Decorrido em certo tempo, observa. se o 
aparecimento de uma fumaça branca (sólido que sublima rapidamente) 
(Figura. II). Analise  o experimento e julgue os itens: 

 
Analise os itens, colocando FALSO (F) ou VERDADEIRO (V): 
01-Essa experiência ilustra o fenômeno conhecido como difusão gasosa. 
02- Difusão e Efusão gasosa são regidas pela mesma Lei. 
03-As moléculas dos gases se movem ao longo do tubo com velocidades 
iguais. 
04-Quanto maior a massa molecular de um gás, maior será sua velocidade ao 
longo do tubo. 
05- O aparecimento da fumaça branca está errada em termos de local pois 
deveria ser o contrário 
 
Q.10-As águas poluídas de Rio Tietê liberam, entre outros poluentes, o gás 
sulfídrico (H2S). Um dos maiores problemas causados por esse gás é o ataque 
corrosivo aos fios de cobre das instalações elétricas existentes junto a esse 
rio. O gás sulfídrico é mais denso do que o ar e, assim, concentra-se mais 
próximo ao solo. Considerando a massa molar média do ar igual a 28,9, a 
densidade do H2S em relação ao ar, nas mesmas condições de temperatura e 
pressão, será aproximadamente: 
A) 0,9   B) 1,2  C) 2,4   D) 4,8     E) 5,0 
  
Q.11- A porcentagem em massa de carbono no clorofórmio, CHCl3 ,  é 
(massas molares, em g/mol: H = 1; C = 12, Cl = 35,5): 
A) 1%  B10%  C) 12%    D) 24%       E) 50% 
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Q.12- Quando aquecemos 1,63g de Zn, este se combina com 0,4g de oxigênio 
para formar um óxido de zinco. A composição porcentual do composto é:  
 
A) 83,0% de Zn e 17,0% de oxigênio 
B) 80,3% de Zn e 19,7% de oxigênio 
C) 20,0% de Zn e 80,0% de oxigênio 
D) 40,0% de Zn e 60,0% de oxigênio 
 
Q.13-As substâncias indicadas abaixo são de grande importância como 
fertilizantes porque fornecem nitrogênio. Indique qual delas é 
potencialmente a mais rica fonte desse elemento. (Massas Atômicas: H = 1; C 
= 12; N = 14; S = 32; K = 39) 
 
A) uréia, CO(NH2)2 
B) nitrato de amônio, NH4NO3 
C) sulfato de amônio, (NH4)2SO4 
D) guanidina, HCN(NH2)2 
E) nitrato de potássio, KNO3 

 

Q.14-(DESAFIO) (Aman/RJ) - Uma argila apresenta 45% de sílica e 10% de 
umidade. Se secarmos completamente essa argila, o teor de sílica será: 
 
A) 90% 
B) 50% 
C) 45% 
D) 55% 
E) 100% 
 
Q.15-A expressão “ouro 18 quilates” designa uma liga muito usada em 
joalheria, na qual existem 18 partes de ouro, em massa, para um total de 24 
partes, em massa, sendo o restante constituído geralmente por cobre e/ou 
prata. 
Pode-se afirmar que, no “ouro 18 quilates”, a porcentagem, em massa, de 
ouro é: 
  
A)  18%    B)  24%    C)  25%    D) 43%   E) 75% 
 
Q.16- A composição centesimal do metano, obtido por reação total de 12g de 
carbono com 4g de hidrogênio, é dada por: 
 
A) 75% de C e 25% de H; 
B) 70% de C e 30% de H; 
C) 85% de C e 15% de H; 
D) 60 % de C e 40% de H. 
 
Q.17- A substância DOPAMINA é um neurotransmissor, isto é, uma molécula 
que transmite mensagens ao cérebro. Sua fórmula molecular é C8H11O2N. 
Responda: 
A) Qual a composição centesimal da DOPAMINA? 
B) Quantos mols de DOPAMINA existem em uma amostra com 0,547 g de 

massa? 
 
Q.18-O sulfato de cobre é um dos componentes da “calda bordalesa”, 
mistura muito utilizada na agricultura para combater as doenças fúngicas em 
hortaliças e árvores frutíferas. 
A porcentagem de água presente no sulfato de cobre pentaidratado puro 
(CuSO4.5H2O) é de, aproximadamente: 
(Dados: Cu=63,5;S=32;O=16;H=1) 
 
A) 36% 
B) 56% 
C) 11% 
D) 5% 
 
Q.19- Qual é o percentual de ferro e de oxigênio, respectivamente, de uma 
amostra de óxido de ferro que pesa 0,50g, sabendo-se que a sua análise 
determinou uma composição de 0,35g de ferro e 0,15g de oxigênio? 
A)  25%     75% 
B) 75%     25% 
C)  30%     70% 
D)  70%     30% 
E)  85%     15% 

Q.20- A percentagem em massa de carbono no ácido acético (C2H4O2) é: 
 
A) 20% 
B) 30% 
C) 40% 
D) 50% 
E) 60% 
 
RESPOSTAS 
Q.02-D Q.03-C Q.04-B Q.06-E Q.07-C 
Q.08-A Q.10-B Q.11-B Q.12-B Q.13-D 
Q.14-B Q.15-E Q.16-A Q.18-A Q19-D 
Q.20-C 
 
Q.01- pCO2 = 2,05 atm ; pH2 = 6,15 atm; V=12L 
Q.05-  
A)   pH2 = 0,935 atm  ;  pO2 = 0,39 atm  ;  pN2 = 1,325 atm 
B) PT = 2,65 atm 
Q.09- V,V,F,F,F 
 
Q.17- 
A) 62,8% C;  7,2% H;  20,9% O;  9,1% N 
B) 3,6 x 10-3 mol 

 
 
 

 


