
       LISTA DE EXERCÍCIOS 

 

Data: 24/04 

Assunto: Gases I (Leis e Propriedades) 

1. As grandezas que definem completamente o estado de um gás são: 

a) somente pressão e volume 

b) apenas o volume e a temperatura. 

c) massa e volume. 

d) temperatura, pressão e volume. 

e) massa, pressão, volume e temperatura. 

 

2. Se a pressão de um gás confinado é duplicada à temperatura constante, a grandeza do 

gás que duplicara será: 

a) a massa 

b) a massa específica 

c) o volume 

d) o peso 

e) a energia cinética 

 

3.  Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 300K, ocupando um 

volume V e exercendo uma pressão p. Se o gás for aquecido e passar a ocupar um 

volume 2V e exercer uma pressão 1,5p, sua nova temperatura será: 

a) 100K 

b) 300K 

c) 450K 

d) 600K 

e) 900K 



 

4. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, 

as suas variáveis são: PA= 2,0 atm; VA= 0,90 litros; TA= 27°C. Em outro estado B, a 

temperatura é TB= 127°C e a pressão é PB = 1,5 atm. Nessas condições, o volume VB, 

em litros, deve ser: 

a) 0,90 

b) 1,2 

c) 1,6 

d) 2,0 

e) 2,4 

 

5. Em uma transformação isovolumétrica, a temperatura final do processo é o quádruplo 

da temperatura inicial. Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e inicial. 

a) A pressão final será quatro vezes menor. 

b) Não haverá variação de pressão, uma vez que a transformação é isocórica. 

c) A pressão final será o quádruplo da pressão inicial. 

d) A pressão final e a inicial serão iguais. 

e) A pressão final é o dobro da pressão inicial. 

 

6. Analisando o gráfico, responda o que se pede: 

 

Um gás ideal, em seu estado inicial 1, encontra-se a uma pressão PA e volume VA. Ao 

ser submetido a uma transformação isotérmica, o gás passa para o estado 2, em que PB = 

0,8PA. 



A relação entre os volumes VA e VB é: 

a) VA = VB. 

b) 4VA = 5VB. 

c) 5VA = 4VB. 

d) 8VA = VB. 

e) VA = 8VB. 

 

7. Um congelador doméstico (“freezer”) está regulado para manter a temperatura de seu 

interior a -18°C. Sendo a temperatura ambiente igual a 27°C (ou seja, 300K), o 

congelador é aberto e, pouco depois, fechado novamente. Suponha que o “freezer” 

tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar em seu 

interior ser trocado por ar ambiente. Quando a temperatura do ar no “freezer” voltar a 

tingir -18°C, a pressão em seu interior será: 

a) cerca de 150% da pressão atmosférica; 

b) cerca de 118% da pressão atmosférica; 

c) igual à pressão atmosférica; 

d) cerca de 85% da pressão atmosférica; 

e) cerca de 67% da pressão atmosférica. 

 

 

 

 


