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Questão 01

A pressão necessária para produzir diamantes sintéticos a partir da grafita é 8× 104

atm. Expresse essa pressão em (a) Pa; (b) kbar; (c) Torr.

Questão 02

Suponha que você foi abandonado em uma ilha tropical e teve que fazer um barômetro
primitivo usando água do mar (densidade 1,1 g/cm3). Que altura alcançaria a água
em seu barômetro se a pressão atmosférica fizesse um barômetro de mercúrio al-
cançar 73,5 cm? A densidade do mercúrio é 13,6 g/cm3.

Questão 03

Os seguintes dados foram obtidos para uma amostra de gás contendo 1,00 mol de
moléculas em um recipiente ŕıgido. (a) Determine o volume da amostra. (b) Lance
os dados em um gráfico, a mão ou com o aux́ılio de um computador. Agora, suponha
que você adicionou mais 1,00 mol de moléculas de gás mas manteve fixo o volume.
Lance os dados da segunda amostra em um gráfico. (c) Em que temperatura (em
kelvins) as duas linhas se cruzam?
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Questão 04

(a) Um balão de 350,0 ml contém 0,1500 mol de ar em 24oC. Qual é a pressão do
gás em quilopascals? (b) Você foi alertado de que 23,9 mg de trifluoreto de bromo
exercem uma pressão de 10,0 Torr em 100oC. Qual é o volume do recipiente de
mililitros? Um balão de 100,0 ml contém dióxido de enxofre em 0,77 atm e 30oC.
Qual é a massa do gás presente? (d) Um tanque de volume de 6, 00×103 m3 contém
metano em 129 kPa e 14oC. Quantos mols de CH4 estão no tanque? (e) Uma ampola
com 1,0 µl de hélio tem pressão de 2,00 kPa em −115oC. Quantos átomos de He
estão na ampola?

Questão 05

Determine a pressão final quando (a) 7,50 ml de criptônio sob 2, 0 × 103 kPa são
transferidos para um recipiente de 1,0 l; (b) 54,2 cm3 de O2, sob 643 Torr, são
comprimidos até 7,8 cm3. Considere a temperatura constante.

Questão 06

Uma lata de aerossol de 250 ml em 25oC e 1,10 atm foi lançada em um incinerador.
Quando a lata alcançou 712oC, ela explodiu. Qual era a pressão na lata no momento
da explosão, imaginando que a pressão era a maior posśıvel nessa temperatura?

Questão 07

Um balão de hélio tem volume igual a 12,4 l quando a pressão é 0,885 atm e a
temperatura, 22oC. O balão é resfriado sob pressão constante até a temperatura de
−18oC. Qual é o volume do balão nessas condições?

Questão 08

Uma amostra de gás metano, CH4, foi aquecida lentamente na pressão de 0,90 bar.
O volume do gás foi medido em diferentes temperaturas e um gráfico de volume
versus temperatura foi constrúıdo. A inclinação da reta foi 2, 88 × 10−4 l/K. Qual
era a massa do metano?
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Questão 09

O efeito da pressão alta em organismos, inclusive humanos, foi estudado para se
obter informações úteis sobre mergulhos em águas profundas e sobre anestesia. Uma
amostra de ar ocupa 1,00 l em 25oC e 1,00 atm. Qual é a pressão (em atm) necessária
para comprimir a amostra até 239 cm3 nessa temperatura?

Questão 10

Ao ńıvel do mar, onde a pressão é 104 kPa e a temperatura 21,1oC, uma certa massa
de ar ocupa 2,0 m3. Até que volume ela se expandirá quando subir a a uma altitude
na qual a pressão e a temperatura são (a) 52 kPa, −5, 0oC; (b) 880 kPa, −52, 0oC?

Questão 11

Ordene os seguintes gases pela densidade crescente: CO, CO2, H2S. A temperatura
e a pressão são as mesmas nas três amostras.

Questão 12

Uma amostra de 2,00 mg de argônio está confinada em um frasco de 0,0500 l em
20oC. Uma amostra de 2,00 mg de criptônio está confinada em outro frasco de 0,0500
l. Qual deve ser a temperatura do criptônio para que ele tenha a mesma pressão do
argônio?

Questão 13

Qual é a densidade, em g/l, do vapor de clorofórmio, CHCl3, em (a) 2, 00×102 Torr
e 298 K; (b) 100oC e 1,00 atm?

Questão 14

Um composto usado na fabricação de Saran é 24,7% de C, 2,1% de H e 73,2% de
Cl, em massa. O armazenamento de 3,557 g do gás do composto em um recipiente
de 755 ml, em 0oC, leva a pressão até 1,10 atm. Qual é a fórmula molecular do
composto?
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Questão 15

A densidade de um gás é 0,943 g/l em 298 K e 53,1 kPa. Qual é a massa molar do
composto?

Respostas

Questão 1

(a) 8 × 109 Pa; (b) 80 kbar (c) 6 × 107 Torr.

Questão 2

909 cm.

Questão 3

(c) 0,32 K.

Questão 4

(a) 1, 06 × 103 kPa (b) 4, 06 × 102 ml (c) 0,20 g (d) 3, 24 × 103 mols (e) 9, 2 × 1014

átomos

Questão 5

(a) 1, 5 × 103 kPa (b) 4, 5 × 103 Torr

Questão 6

3,64 atm

Questão 7

10,7 l

Questão 8

0,050 g

Questão 9

4,18 atm

Questão 10

(a) 3,6 m3 (b) 1, 8 × 102 m

Departamento de F́ısica – UNIR Campus Ji-Paraná
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Questão 11

CO < H2S < CO2

Questão 12

342oC

Questão 13

(a) 1,28 g/l (b) 3,90 g/l

Questão 14

C2H2Cl2

Questão 15

44,0 g/l
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