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1. (Unicamp 94) O gás hidrogênio é constituído por moléculas diatômicas, H‚. Sua densidade, a 0°C e 1 atm de 

pressão, é 0,090 g/L. Cada átomo de hidrogênio é formado por 1 próton e por 1 elétron. Sabendo -se que o 

deutério é o isótopo de hidrogênio que contém 1próton, 1 elét ron e 1 nêutron: 

a) Qual é a relação entre as massas dos átomos de hidrogênio e de deutério?  

b) Qual é a densidade do gás deutério nas mesmas condições?  

 

2. (Unesp 2008) Uma das principais fontes de energia térmica utilizadas atualmente no Estado de São Paulo é o 

gás natural proveniente da Bolívia (constituído principalmente por metano). No entanto, devido a problemas 

políticos e econômicos que causam eventuais interrupções no fornecimento, algumas empresas estão voltando a 

utilizar o GLP (gás liquefeito de petróleo, constituído principalmente por butano). Forneça as equações químicas 

para a combustão de cada um desses gases e calcule os volumes de cada um deles que produzem 22,4 litros de 

CO‚. 

 

3. (Fuvest 91) Os principais constituintes do "gás de lixo" e do "gás liquefeito de petróleo" são, respectivamente, o 

metano e o butano.  

a) Comparando volumes iguais dos dois gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, qual deles 

fornecerá maior quantidade de energia na combustão? Justifique sua resposta a partir da hipótese de Avogadro 

para os gases.  

b) Poder calorífico de um combustível pode ser definido como a quantidade de calor liberado por quilograma de 

material queimado. Calcule o poder calorífico do gás metano.  

 

Massas molares:  

metano = 16 g/mol  

butano = 58 g/mol  

 

Calores de combustão (-ÐH):  

metano = 208 kcal/mol   

butano = 689 kcal/mol  

 

4. (Ita 95) Sabendo-se que a concentração de O‚ na atmosfera ao nível do mar é 20,9% em volume. Justifique 

porque a afirmação adiante está CERTA ou ERRADA.  

  

"O volume molar de ar à CNTP contém 6,7g de O‚".  

 

5. (Ita 95) Um cilindro provido de um pistão contém água até a metade do seu volume. O espaço acima da água é 

ocupado por ar atmosférico. Para aumentar a quantidade de CO‚  dissolvido na água alunos propuseram os 

seguintes procedimentos. 

 

I. Manter a temperatura constante e aumentar a pressão total int roduzindo nitrogênio.  

II. Manter a temperatura constante e aumentar a pressão introduzindo CO‚.  

III. Manter a temperatura e a pressão constantes e substituir parte do ar por CO‚.  

IV. Manter a temperatura constante e diminuir a pressão total retirando oxigênio.  

V. Aumentar a temperatura e manter a pressão total constante, aumentando o volume do sistema.  

 

Explique por que cada um dos cinco procedimentos citados atinge ou não o objetivo desejado.  
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6. (Ufc 2008) a) Preencha as lacunas a seguir com as palavras corretas.  

Um dado sistema gasoso ideal é constituído por moléculas em movimento constante, uniforme, 

________________ e ________________. As distâncias intermoleculares são muito ________________ que as 

dimensões moleculares, minimizando a possibilidade de ________________. As moléculas se chocam entre si 

e/ou com as paredes do recipiente que as contém de modo elástico com uma dada força, originando a 

________________ do sistema.  

b) O gráfico a seguir representa curvas de distribuição de número de moléculas em função da velocidade média 

para gases ideais. 

 

 
 

Considere os seguintes sistemas: 

- gás H‚ a 100 K; 

- gás CØ‚ a 100 K; 

- gás CØ‚ a 1000 K. 

 

Faça a correta associação entre estes sistemas e as curvas X, Y e Z. Justifique sua resposta.  

 

7. (Ufc 2008) Considere um recipiente hermeticamente fechado com capacidade de 1000 L e a uma temperatura 

de 27 °C, onde é adicionado 1 L de água. Despreze os efeitos da temperatura sobre a densidade da água.  

Dados: densidade da água = 1g . mL¢; pressão de vapor da água a 27 °C = 0,035 atm e R = 0,082 atm . L . mol¢ 

. K¢ 

a) Nessas condições, haverá a evaporação completa desta massa de água? Justifique numericamente a sua 

resposta, considerando gás com comportamento ideal.  

b) Sabendo que o calor de vaporização da água a 100 °C é 40,7 kJ . mol¢, qual deverá ser a quantidade de calor 

necessária para vaporizar 1 L de água? 
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8. (Unicamp 91) Um balão meteorológico de cor escura, no instante de seu lançamento, contém 100 mols de gás 

hélio (He). Após ascender a uma altitude de 15 km, a pressão do gás se reduziu 100 mmHg e a temperatura, 

devido à irradiação solar, aumentou para 77°C.  

Calcule nestas condições: 

a) o volume do balão meteorológico.  

b) a densidade do Hélio em seu interior.  

 

Constante dos gases ideais  

R = 62L . mmHg . K¢ . mol¢ 

Massa molar de He = 4g . mol¢ 

 

9. (Unicamp 92) 1,0 litro de nitrogênio líquido, N‚(Ø), foi colocado num recipiente de 30,0 litros,  que foi 

imediatamente fechado. Após a vaporização do nitrogênio líquido, a temperatura do sistema era 27°C.  

a) Qual a massa de nitrogênio colocada no recipiente?  

b) Qual a pressão final dentro do recipiente? Considere que a pressão do ar, originalmente presente no recipiente, 

é de 1,0 atm.  

 

Dados: densidade do N‚(Ø)a -196°C= 0,81 g/cm¤; 

massa molar do N‚=28g/mol; R=0,082atm.Ø/K.mol.  

 

10. (Unicamp 93) O dióxido de nitrogênio pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do nitrato de 

chumbo-II, Pb(NOƒ)‚, que se decompõe de acordo com a equação: 

 

Pb(NOƒ)‚(s)   ë   PbO (s) + xNO‚(g) + yO‚(g)  

 

Pergunta-se: 

a) Qual o valor dos coeficientes indicados por x e y na equação anterior?  

b) Qual o volume total dos gases produzidos, a 500 K e 1,0 bar, quando 1,0 mol de nitrato de chumbo se 

decompõe? 

Dado: R = 0,081 bar Ø/K . mol. 

 

11. (Unicamp 95) Durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante consiste em pegar um saco 

plástico, leve e de cor preta, encher 3/4 do seu volume, com ar, amarrar hermeticamente a sua boca, expondo-o, 

em seguida aos raios solares. O ar no interior do saco é aquecido, passando a ocupar todo o volume. Como 

conseqüência, o saco sobe na atmosfera como um balão.  

a) Considere a pressão atmosférica constante durante a brincadeira e considerando ainda que inicialmente o ar 

estava a 27 °C, calcule a variação da temperatura do ar no interior do saco plástico, entre a situação inicial e a 

final, quando o gás ocupa todo o volume.  

b) Qual é a relação entre as densidades do ar no início e no instante em que todo o volume do saco é ocupado?  
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12. (Fuvest 96) Em automóveis, o hidrogênio é um possível combustível alternativo à gasolina.  

a) Usando os dados a seguir, calcule a pressão da quantidade de hidrogênio que fornece a mesma energia e 

ocupa o mesmo volume, a 27°C, que um litro de gasolina.  

b) Qual a vantagem do hidrogênio e a desvantagem da gasolina como combustíveis, em termos  

b1) ambientais? 

b2) da disponibilidade das fontes naturais das quais são obtidos? 

 

Calores de combustão 

gasolina: 3,0 x 10¨ J/L 

hidrogênio: 2,4 x 10¦ J/mol 

Constante dos gases: 8 x 10£ L atm mol¢ K¢ 

 

13. (Ita 95) Considere a queima completa de vapores das quatro seguintes substâncias: metano, etano, metanol e 

etanol. Os volumes de ar necessário para a queima de 1 litro de cada um destes vapores, todos a mesma pressão 

e temperatura, são, respectivamente, V�, V‚, Vƒ, V„. Assinale a alternativa que apresenta a comparação 

CORRETA entre os volumes de ar utilizado na combustão. 

a) V‚ > V„ > V� > Vƒ 

b) V‚ > V� > V„ > Vƒ 

c) V„ > V‚ > Vƒ > V� 

d) V„ > Vƒ > V‚ > V� 

e) V„ = Vƒ > V‚ = V� 

 

14. (Cesgranrio 94) Um funileiro usa um maçarico de acetileno para soldar uma panela. O gás acetileno é obtido 

na hora, através da seguinte reação química:  

 

 CaC‚ + 2H‚O ë Ca(OH)‚ + C‚H‚ 

 

Qual a massa aproximada de carbureto de cálcio(CaC‚) que será necessária para obter 12,3Ø de acetileno (C‚H‚) 

a 1atm e 27°C? 

Dados: Ca = 40 ; C = 12 

R = 0,082 atm.Ø.mol¢.K¢ 

a) 8 g 

b) 16 g 

c) 24 g 

d) 32 g 

e) 48 g 

 

15. (Cesgranrio 95) Um cilindro rígido contém 1400 g de nit rogênio puro. Aberto na atmosfera, a 27°C e 1 atm,  até 

esgotar todo o conteúdo, o volume de N‚ liberado terá sido de:  

(N = 14; R = 0,082 atm . Ø/k . mol) 

a) 110,7 Ø. 

b) 1119,3 Ø.  

c) 1230 Ø.  

d) 2240 Ø.  

e) 2460 Ø.  
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16. (Fuvest 95)  

 

 
 

Ao nível do mar e a 25°C:  

volume molar de gás=25 L/mol  

densidade do ar atmosférico=1,2 g/L 

(Dados: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 e Ar = 40)  

 

As bexigas A e B podem conter, respectivamente:  

a) argônio e dióxido de carbono. 

b) dióxido de carbono e amônia.  

c) amônia e metano.  

d) metano e amônia. 

e) metano e argônio.  
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17. (Fuvest 95) Na respiração humana o ar inspirado e o ar expirado têm composições diferentes. A tabela a 

seguir apresenta as pressões parciais, em mmHg, dos gases da respiração em determinado local.  

 

 
 

Qual é o valor de x, em mmHg? 

a) 12,4. 

b) 31,7. 

c) 48,2. 

d) 56,5. 

e) 71,3. 

 

18. (Fuvest 96) Dados referentes aos planetas:  

 

VÊNUS:  

% (em volume) de N‚ na atmosfera = 4,0  

Temperatura na superfície (K) = 750 

Pressão na superfície (atm) = 100 

 

TERRA:  

% (em volume) de N‚ na atmosfera = 80  

Temperatura na superfície (K) = 300 

Pressão na superfície (atm) = 1,0 

 

A relação entre o número de moléculas de N‚ em volumes iguais das atmosferas de Vênus e da Terra é:  

a) 0,10. 

b) 0,28. 

c) 2,0. 

d) 5,7.  

e) 40.  
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19. (Fuvest 2008) A velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz 

quadrada de sua massa molar. Três bexigas idênticas, feitas com membrana permeável a gases, expostas ao ar 

e inicialmente vazias, foram preenchidas, cada uma, com um gás diferente. Os gases utilizados foram hélio, 

hidrogênio e metano, não necessariamente nesta ordem. As bexigas foram amarradas, com cordões idênticos, a 

um suporte. Decorrido algum tempo, observou-se que as bexigas estavam como na figura. Conclui-se que as 

bexigas A, B e C foram preenchidas, respectivamente, com 

 

 
 

a) hidrogênio, hélio e metano.  

b) hélio, metano e hidrogênio.  

c) metano, hidrogênio e hélio.  

d) hélio, hidrogênio e metano. 

e) metano, hélio e hidrogênio. 

 

20. (Ita 95) A concentração de O‚ na atmosfera ao nível do mar é 20,9% em volume. Assinale a opção que contém 

a afirmação FALSA. 

a) Um litro de ar contém 0,209 L de O‚. 

b) Um mol de ar contém 0,209 mols de O‚. 

c) Um volume molar de ar à CNTP contém 6,7 g de O‚.  

d) A concentração de O‚ no ar é de 20,9% em massa.  

e) A concentração de O‚ expressa como uma relação de volume ou uma relação de mol não se altera, se a 

temperatura ou a pressão são modificadas.  
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21. (Ita 95) Um cilindro provido de um pistão contém água até a metade do seu volume. O espaço acima da água 

é ocupado por ar atmosférico. Para aumentar a quantidade de CO‚ dissolvido na água, alunos propuseram os 

seguintes procedimentos: 

 

I. Manter a temperatura constante e aumentar a pressão total int roduzindo nitrogênio.  

II. Manter a temperatura constante e aumentar a pressão introduzindo CO‚.  

III. Manter a temperatura e a pressão constantes e substituir parte do ar por CO‚. 

IV. Manter a temperatura constante e diminuir a pressão total retirando oxigênio.  

V. Aumentar a temperatura e manter a pressão total constante, aumentando o volume do sistema.  

 

Quais destes procedimentos servem para atingir o objetivo desejado? 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I, II e III 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas II, IV e V. 

 

22. (Ita 95) Um cilindro provido de um pistão móvel e mantido em temperatura constante contém éter etílico no 

estado líquido em equilíbrio com seu vapor. O pistão é movido lentamente de modo a aumentar o volume da 

câmara.  

Com relação a este sistema são feitas as seguintes afirmações:  

 

I. Atingido o novo equilíbrio entre o líquido e o vapor, a pressão dentro do cilindro diminui. 

II. Atingido o novo equilíbrio entre o líquido e o vapor, o produto da pressão dentro do cilindro pelo volume da fase 

gasosa aumenta. 

III. Quando não existir mais líquido dentro do cilindro, o produto da pressão pelo volume dentro do cil indro 

aumenta com o aumento do volume.  

 

Destas afirmações estão CORRETAS. 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) Apenas I e III. 

 

23. (Pucsp 95) Para a realização de um experimento, será necessário encher de gás um balão de 16,4 L que a 

127°C suporta a pressão máxima de 2,0 atm. Nestas condições, a quantidade mais adequada para encher o 

balão é:  

Dados: H = 1, C = 12, 0 = 16 e S = 32, R = 0,082 (atm .  L . K¢ . mol¢) 

a) 10 g de hidrogênio.  

b) 24 g de metano.  

c) 45 g de etano.  

d) 64 g de dióxido de enxofre.  

e) 78 g de acetileno (etino). 
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24. (Uece 2008) A partir das pesquisas de Robert Boyle (1627- 1691), foi possível estabelecer a teoria cinético 

molecular dos gases. Essa teoria afirma que  

a) todos os choques entre as partículas de um gás ideal e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos.  

b) nas mesmas condições de temperatura e pressão, as velocidades de difusão de dois gases são diretamente 

proporcionais às raízes quadradas de suas densidades.  

c) um mol de qualquer gás, nas condições padrões de temperatura e pressão (CPTP), ocupa um volume de 22,4 

L. 

d) à temperatura constante, o volume de uma massa de gás é diretamente proporcional à sua pressão.  

 

25. (Uepg 2008) Certa massa de gás ocupa um volume de 1 m¤ a 323 °C, exercendo uma pressão de 1 atm no 

recipiente que a contém. Reduzindo-se a temperatura para 25 °C e o volume ocupado pelo gás para 25 litros, qual 

será a pressão no sistema, em atm? 

 

26. (Ufg 2008) Os veículos abastecidos com gás natural veicular (GNV) possuem um cilindro para armazenar o 

gás, cujo volume, quando cheio d'água, é de 30,0 L. Quando cheio de gás, a 27 °C, a pressão interna desse 

cilindro é de 200 atm. Considere a composição do gás apresentada na tabela a seguir e os valores da constante 

universal dos gases.  

 

 
 

Constante Universal dos Gases (R) 

8,20578 × 10£ L atm K¢ mol¢  

8,3145 L kPa K¢ mol¢ 

62,3693 L mmHg K¢ mol¢  

 

Qual a massa, em quilogramas, de dióxido de carbono produzida quando todo GNV contido num cilindro com as 

características apresentadas acima for utilizado por um veículo?  

a) 2,44 × 10£  

b) 1,28 × 10£  

c) 11,50 

d) 10,70 

e) 9,40 
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27. (Ufmg 2008) À temperatura de 25 °C e pressão de 1 atm, as substâncias amônia, NHƒ, dióxido de carbono, 

CO‚, e hélio, He, são gases. Considerando-se as características de cada uma dessas substâncias, assinale a 

alternativa em que a apresentação dos três gases, segundo a ordem crescente de sua solubilidade em água 

líquida, está CORRETA.  

a) CO‚ / He / NHƒ 

b) CO‚ / NHƒ / He 

c) He / CO‚ / NHƒ  

d) He / NHƒ / CO‚ 

 

28. (Unesp 92) 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. 

 

29. (Unesp 2008) Acredita-se que nosso planeta já esteve sob condições muito diferentes das atuais, com uma 

temperatura mais elevada e uma atmosfera constituída basicamente por hidretos. Com o resfriamento, a água 

passa ao estado líquido, vindo a constituir os oceanos, rios, lagos, etc.  O surgimento da vida e dos organismos 

fotossintetizantes desempenhou importante papel na evolução da atmosfera da Terra, que passou a apresentar a 

composição atual. Comparando a atmosfera pretérita com a atual, é correto afirmar que houve:  

a) aumento do potencial redutor.  

b) aumento da pressão parcial de O‚. 

c) aumento da pressão parcial de H‚O.  

d) manutenção da pressão parcial de N‚. 

e) consumo de todo oxigênio pela reação N‚ + O‚ ë 2 NO.  

 

30. (Unitau 95) Observe a equação:  

 

Zn + 2HCØ ë ZnCØ‚ + H‚  

 

A quantidade de zinco, em gramas que deve reagir para produzir 0,56 litros de H‚ medidos a 0°C e 2 atmosferas 

de pressão, é de:  

Dados: H = 1, CØ = 35,5, Zn = 65,4 

a) 1,63 g. 

b) 3,27 g. 

c) 4,90 g.  

d) 6,54 g. 

e) 8,17 g. 
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GABARITO 
 

1. a) 1/2 

b) 0,180 g/Ø  

 

2. Observe as equações: 

Combustão do metano:  

CH„(g) + 2O‚(g) ë CO‚(g) + 2H‚O(g)  

 

Combustão do GLP (principalmente butano):  

C„H�³(g) + 13/2O‚(g) ë 4CO‚(g) + 5H‚O(g)  

 

A seguir temos os cálculos dos volumes. 

 

Para o metano: 

CH„(g)   +   2O‚(g)   ë   CO‚(g)   +   2H‚O(g) 

1 volume ------------------- 1 volume 

  V(CH„) -------------------  22,4 L 

V(CH„) = 22,4L 

 

Para o butano:  

C„H�³(g) + 13/2O‚(g) ë 4CO‚(g) + 5H‚O(g)  

  1 volume --------------------- 4 volumes  

V(C„H�³) --------------------- 22,4 L 

V(C„H�³) = 22,4/4 = 5,6 L  

 

3. a) butano 

b) 13000 kcal 

 

4. Verdadeira. Um mol de ar contém 0,209 mol de oxigênio, portanto, 6,7g de O‚.  

 

5. I - Errado. Com o aumento da concentração de nitrogênio não é afetada a pressão parcial do gás carbônico e 

não altera sua dissolução.  

 

II - Certo. Aumenta a quantidade de gás carbônico dissolvido.  

 

III - Certo. A substituição do ar por gás carbônico aumenta a dissolução deste gás.  

 

IV - Errado - A retirada do oxigênio não altera a pressão parcial do gás carbônico e sua dissolução.  

 

V - Errado. A dissolução do gás carbônico diminui em temperaturas altas.  

 

6. a) Os termos corretos são, respectivamente: aleatório, linear, maiores, choques, pressão.  

 

b) X = CØ‚ a 100 K; Y = CØ‚ a 1000 K e Z = H‚ a 100 K.  



Exercícios sobre Gases 
 

5/3/2011 12:45   pag.12 

X e Y ë para uma mesma espécie de gás, quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das 

moléculas.  

X e Z ë a uma mesma temperatura, moléculas de H‚ têm maior velocidade média em função de sua menor 

massa molar.  

 

7. a) Pela equação de gases ideais tem-se n = (0,035 atm . 1000 L)/(0,082 atm . L . mol¢ . K¢ . 300 K). Assim n = 

1,42 mol. A partir dessa quantidade em mol, pode-se calcular a massa de água (massa molar = 18,0 g.mol¢) 

como sendo aproximadamente 26,0 g. Como a densidade da água é 1 g.mL¢, tem-se que 26,0 mL deverão ser 

evaporados. Assim, pode-se afirmar que não haverá a evaporação completa de 1 L de água.  

 

b) Para uma quantidade de 1 L ou 1000 mL com densidade de 1 g . mL¢, tem-se 1000 g de água. Esta massa 

equivale a aproximadamente 55,6 mol de água. Como o calor de vaporização é 40,7 kJ por mol de água, tem -se 

que a quantidade de calor necessária para vaporizar 55,6 mol é aproximadamente 2263 kJ. 

 

8. a) V = 21700 Ø 

b) d = 0,0184 g/Ø  

 

9. a) m = 810 g 

    P = 23,72 atm 

 

10. a) x = 2 e y = 1/2 

b) V = 101,2 Ø  

 

11. a) Ðt = 100 K 

b) d� / d‚ = 4 / 3 ou d� = 4 / 3 d‚ 

 

12. a) P = 3000 atm 

 

b1) A combustão do hidrogênio não polui a atmosfera.  

b2) A gasolina é obtida do petróleo que é uma fonte finita, enquanto que o hidrogênio é obtido à partir da água que 

é uma fonte inesgotável. 

 

13. [A] 

 

14. [D] 

 

15. [C] 

 

16. [E] 

 

17. [B] 

 

18. [C] 

 

19. [E] 
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20. [D] 

 

21. [B] 

 

22. [B] 

 

23. [D] 

 

24. [A] 

 

25. 20 

 

26. [C] 

 

27. [C] 

 

28. [D] 

 

29. [B] 

 

30. [B] 


