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Questão 01

O processo de Haber de śıntese da amônia é um dos processos industriais mais
importantes para o bem-estar da humanidade. Ele é muito usado na produção de
fertilizantes, poĺımeros e outros produtos. (a) Que volume de hidrogênio em 15,00
atm e 350oC deve ser usado para produzir 1,0 tonelada de NH3? (b) Que volume de
hidrogênio seria necessário em (a) se o gás fosse fornecido em 376 atm e 250oC?

Questão 02

O dióxido de carbono e a água produzem, por meio de uma série de etapas en-
zimáticas do processo da fotosśıntese, glicose e oxigênio, de acordo com a equação

6 CO2(g) + 6 H2O(l) −→ C6H12O6(s) + 6 O2(g)

Sabendo-se que a pressão parcial do dióxido de carbono na troposfera é 0,26 Torr e
que a temperatura é 25oC, calcule o volume de ar necessário para produzir 10,0 g
de glicose.

Questão 03

Uma amostra de 15,0 mL do gás amônia, em 1, 00 × 102 Torr e 30oC, é misturada
com 25,0 mL do gás cloreto de hidrogênio, em 1, 50 × 102 Torr e 25oC. A seguinte
reação ocorre:

NH3(g) + HCl(g) −→ NH4Cl(s)

(a) Calcule a massa de NH4Cl que se forma. (b) Identifique o gás que está em
excesso e determine sua pressão em 27oC, depois que a reação se completou (no
volume combinado dos dois frascos originais).
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Questão 04

Uma amostra do gás cloreto de hidrogênio, HCl, borbulha através de benzeno ĺıquido
e é coletada em uma proveta. Imagine que as moléculas mostradas abaixo como
esferas formam uma amostra representativa da mistura de HCl e benzeno (o ćırculo
escuro representa uma molécula de HCl e o ćırculo claro representa uma molécula
de benzeno). (a) Use a figura para determinar as frações molares de HCl e benzeno
gasoso no interior do recipiente. Quais são as pressões parciais de HCl e benzeno
quando a pressão total no recipiente for 0,80 atm?

Questão 05

Um recipiente de volume 22,4 L contém 2,0 mol de H2(g) e 1,0 mol de N2(g) em
273,15 K. Calcule (a) suas pressões parciais e (b) a pressão total.

Questão 06

Um balão de 1,00 L contém o gás nitrogênio, em 15oC, em 0,50 bar. 0,10 mol de
O2(g) é adicionado ao balão e os gases se misturam. Em seguida, uma torneira se
abre para permitir a sáıda de 0,020 mol de moléculas. Qual é a pressão parcial do
oxigênio na mistura final?

Questão 07

Durante um experimento de eletrólise de água, o gás hidrogênio foi coletado em um
dos eletrodos sob água em 20oC e pressão externa igual a 756,7 Torr. A pressão de
vapor da água em 20oC é 17,54 Torr. O volume medido do gás era 0,220 l. (a) Qual
é a pressão parcial do hidrogênio? (b) O outro produto da eletrólise da água é o gás
oxigênio. Escreva uma equação balanceada da eletrólise da água para dar H2 e O2.
(c) Que massa de oxigênio foi produzida na reação?
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Questão 08

Todas as moléculas de um gás colidem nas paredes de seu recipiente com a mesma
força? Justifique sua respostas com base no modelo cinético dos gases.

Questão 09

Calcule as ráızes quadradas das velocidades quadráticas médias das moléculas (a)
metano, (b) etano e (c) propano, todas em −20oC.

Questão 10

A pressão de uma amostra de gás fluoreto de hidrogênio é mais baixa do que a
esperada e, com o aumento da temperatura, sobe mais depressa do que o predito
pela lei dos gases ideais. Sugira uma explicação.

Questão 11

Dois balões idênticos estão cheios de um gás em 20oC e 100 atm. Um balão contém 1
mol de NH3 e o outro, 1 mol de H2. (a) Em qual dos balões as moléculas têm maior
raiz quadrada das velocidades quadráticas médias? (b) Em que balão a atração
entre as moléculas é maior? Explique seu racioćınio.

Respostas

Questão 1

(a) 3, 0× 105 L (b) 1, 0× 104 l

Questão 2

2, 4× 104 l

Questão 3

(a) 4, 25× 10−3 g (b) 0,0757 atm

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
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Questão 5

(a) Pressão parcial de N2(g) = 1,0 atm, pressão parcial de H2(g) = 2,0 atm (b) 3,0
atm

Questão 6

1,9 atm

Questão 7

(a) 739,2 Torr (b) H2O(l) −→ H2(g) + 1
2
O2(g); (c) 0,142 g

Questão 8

Não; a razão é que nem todas as moléculas estão viajando com a mesma velocidade.

Questão 9

(a) 627 m/s (b) 458 m/s (c) 378 m/s

Questão 10

Em temperaturas baixas, esta ligação de hidrogênio faz as moléculas de HF se
atráırem mais fortemente e a pressão cair. Quando a temperatura aumenta, as
ligações de hidrogênio se quebram e a pressão sobe mais depressa do que para um
gás ideal. Sabe-se que se formam d́ımeros (duas moléculas de HF ligadas) e cadeias
de HF.

Questão 11

(a) Raiz quadrada médias das velocidades vm =
3RT

m
; quanto menor a massa mo-

lecular, maior vm. (b) Em NH3 a atração entre as moléculas será maior porque o
átomo de H de uma molécula tende a interagir com o par de elétrons do átomo de
N de outra molécula de NH3 (ligação de hidrogênio).
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