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Escola Secundária de Lagoa 

Química  

12º Ano                                                                                                                      Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 11 

Combustíveis, Energia e Ambiente 

1. Tendo por base o modelo dos gases ideais classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas: 

(A) De acordo com o modelo dos gases ideais devemos “desprezar” as interações entre as partículas do 

gás e o volume das mesmas. 

(B) A lei de Avogadro indica que a quantidade de um gás é diretamente proporcional ao volume ocupado 

pelo mesmo em quaisquer condições. 

(C) A lei de Boyle-Mariotte enuncia que, a temperatura constante, a pressão e o volume de uma mesma 

amostra de gás são diretamente proporcionais. 

(D) A volume constante a temperatura e a pressão de uma amostra de gás são diretamente 

proporcionais. Este é o enunciado de uma das leis de Gay-Lussac. 

2. Considere dois balões com igual massa de hélio gasoso, M(He)=4 g/mol, e dióxido de carbono, 

M(CO2)=44 g/mol). Qual tem menor volume? Justifique. Considere ambos gases ideais. 

3. O hidrogénio tem sido proposto como combustível alternativo à gasolina. Um dos problemas é que tem 

de ser comprimido de modo a conseguir-se armazenar uma quantidade razoável num tanque de capacidade 

corrente. Calcule a massa de hidrogénio, H2, que à temperatura ambiente de 25ºC é possível ter num tanque 

de 40 litros de capacidade à pressão de 30 atm. Considere um hidrogénio um gás ideal. 

4. O chamado gelo seco é dióxido de carbono sólido. Calcule a pressão de Co2 (g) obtido por sublimação 

de 0,088 g de gelo seco num recipiente de 5 L de capacidade à temperatura de 27ºC. 

5. À pressão de 3 atm e a 16ºC, 2,50 g de CO2 (g) ocupam 0,450 dm3. Calcule o volume molar de CO2 

nessas condições. 

6. Acumularam-se 7 kg de metano produzidos por um biodigestor, num recipiente de 200 L de capacidade, 

a uma temperatura de 30ºC. Determine a pressão no interior do cilindro em unidades SI (Pascal), admitindo 

tratar-se de um gás ideal.  

7. Um gás ideal contido num volume de 44,8×10-3 m3 à temperatura de 273 K, tem uma densidade de 1,78 

kg/m3. A pressão a que o gás está sujeito é 1,01×105 Pa. Determine a massa molar do gás existente. 

8. Utilizando a tabela de energia de ligação calcula a variação da entalpia para as seguintes reações: 

(A) Combustão do metano. 

(B) Combustão do etano. 

(C) 3 𝐶(𝑠) + 4 𝐻2(𝑔) → 𝐶3𝐻8(𝑔) 

9. A cor vermelha de certos fogos-de-artifício é devida ao carbonato de estrôncio cuja formação é 

representada pela equação: 

 

Calcule a entalpia da reação através das reações seguintes: 
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Soluções 

1. 

(A) Verdadeira 

(B) Falsa, a pressão e temperatura constantes e não em quaisquer condições. 

(C) Falsa, são inversamente proporcionais. 

(D) Verdadeira. 

2. CO2 tem menor número de moléculas.   

3. 99 g   

4. 0,0098 atm   

5. 7,92 dm3  

6. 5,6×106 Pa   

7. 40 g/mol 

 

Bom trabalho jovens cientistas! 

 


