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1. Uma amostra de nitrogénio gasoso na bolsa de ar de um carro tem a pressão de 745mmHg com o 

volume de 65L. Se esta amostra foi transferida para uma bolsa de 25L, mantendo a mesma temperatura 

qual a pressão do gás com o novo volume? 

2. Uma amostra de CO2 na pressão de 55mmHg, ocupa um volume de 125mL. A amostra é comprimida de 

tal forma que a nova pressão do gás é 78mmHg. Qual o novo volume que o gás ocupa? (A temperatura 

manteve-se constante durante toda a experiência) 

3. Suponha que se tenha uma amostra de CO2 numa seringa selada. O volume de gás é 25,0mL à 

temperatura ambiente (20ºC). Qual o volume final de gás, se você aquecer a seringa segurando-a na mão, 

até a temperatura de 37ºC? 

4. Um balão está cheio de hélio e tem o volume de 45,0L na temperatura ambiente (25ºC). Se o balão estiver 

cheio com a mesma quantidade de hélio num dia muito frio (-10ºC), qual o novo volume do balão? Considere 

que a pressão permaneceu constante. 

5. Uma bola de gás (recipiente cilíndrico), com um volume de 22,0L contém hélio a pressão de 150atm e na 

temperatura de 31ºC. Quantas bolas de   gás. Cada uma com um volume de 5,0L, podem ser infladas  num 

dia em que a pressão atmosférica é de 755mmHg e a temperatura é de 22ºC? 

6. Mesmo nos dias de hoje, a investigação das camadas superiores da atmosfera é feita através de balões 

equipados com instrumentos científicos. Estes balões são inflados com gás hélio. Suponha que um balão, 

com um volume de 4,19 x 103L é lançado a temperatura de 22,5ºC e a pressão barômetrica  é de 754mmHg. 

Qual o volume do balão quando este alcançar a altura de 32 quilômetros, onde a pressão é de 760mmHg e 

a temperatura é de –33ºC? 

7. O nitrogénio gasoso, numa bolsa de ar de automóvel, com o volume de 65,0L exerce pressão de 

829mmHg a 25ºC. Quantos moles de N2 estão na bolsa de ar? 

8. O Balão de Charles continha cerca de 1300 moles de H2. Se a temperatura do gás fosse 23ºC e a sua 

pressão 750mmHg, qual o volume do balão? 
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9. A densidade de um gás conhecido é 1,23 g/L nas CNTP. Estime sua massa molecular. 

10. Uma amostra de um gás desconhecido com a massa de 0,120 g ocupa o volume de 105 cm3 à 

temperatura de 12ºC e à pressão de 723 mmHg. Qual é a massa molar desse gás?  

11. Calcule a pressão exercida por 48 gramas de oxigénio, O2, considerado como gás ideal, contido num 

recipiente com capacidade de 5 L à temparatura de 27ºC.  

12.  Dois balões, A e B, têm igual volume. O balão A contém cloro (Cl2) e o balão B contém azono (O3) à 

mesma temperatura e pressão. O que existe de comum entre os dois baloes é: 

(A) A mesma massa 

(B) A mesma densidade 

(C) O mesmo número de moléculas 

(D) O mesmo número de átomos 

13. Imagine-se na praia a encher um balão de 1 L com ar, e que, depois, sobre uma encosta próxima até 

uma altitude em que a pressão atmosférica é 10% inferior à pressão ao nível do mar. Considerado que a 

temperatura na praia e na encosta é a mesma, o volume de ar no balão, em L, após a subida será de: 

(A) 0,8 

(B) 0,9 

(C) 1,0 

(D) 1,1 

14. Calcula a variação da entalpia, calor da reação, da combustão do etano. 

 

Soluções 

1. 1940mmHg  3. 26,5mL 5. 640 bolas de gás 7. 2,9 moles de N2 9. 27,6 

g/mol 10. 28,1 g/mol 11. 7,4 atm 

12. Opção C 13. Opção D   

 

Bom trabalho jovens cientistas! 


