
 

ASSUNTO: EQUAÇÃO DE CLAPEYRON 

 
1. Qual é o volume ocupado por um mol de gás perfeito submetido à pressão de 5000 Pa, a uma 
temperatura igual a 50°C? 
 
2. Um recipiente de 2,0 litros contém um gás perfeito a temperatura de 17°C e pressão de 50 Pa. 
Determine o número de mols contidos nesse recipiente. 
 
3. (PUC-SP) Um recipiente rígido contém 2 gramas de oxigênio à pressão de 20 atmosferas e 
temperatura de 47ºC. Sabendo que a massa molecular do oxigênio é 32 e que R = 0,082 
atm·L/mol·K, o volume do recipiente é, em litros: 
 
a) 0,082 
b) 0,820 
c) 0,078 
d) 0,780 
e) 0,069 
 
4. (UCMG) O volume ocupado por 2,0 mols de moléculas de um gás ideal à pressão de 2,0·105 
N/m2 e a 27ºC é, em m3: 
 
a) 4,4·10-3  
b) 2,2·10-3  
c) 2,5·10-2  
d) 2,2·101  
e) 2,5·10-8 
 
5. (Cesesp-PE) A 18ºC e 765 mmHg, 1,29 litro de um gás ideal tem massa 2,71 gramas. A massa 
molar do gás vale, aproximadamente: 
 
a) 30 
b) 40 
c) 50 
d) 60 
e) 20 
 

Enunciado para as questões 6 e 7: 

 
Uma amostra de argônio ocupa volume de 112 litros a 0ºC e sob pressão de 1 atmosfera. Sabe-se 
que a massa molecular do argônio é aproximadamente igual a 40.  
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PARA SE APROFUNDAR UM POUCO MAIS... 



6. (FCC-SP) Quantos mols de moléculas de argônio há na amostra? 

7. (FCC-SP) Qual a massa, em gramas, da amostra  gasosa? 

8. (PUC-SP) Certo gás ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas à temperatura 
de 17ºC. O número de Avogadro vale 6,02x1023 e a constante universal dos gases perfeitos R = 
0,082 atm·L/mol·K. Nessas condições, o número de moléculas contidas no gás é, 
aproximadamente: 
 

a) 3,00·1024 

b) 5,00·1023  

c) 6,02·1023  

d) 2,00·1024  

e) 3,00·1029  

9. (PUCCamp-SP) Um recipiente rígido contém gás perfeito sob pressão de 3 atm. Sem deixar 
variar a temperatura, são retirados 4 mols do gás, fazendo com que a pressão se reduza a 1 atm. O 
número de mols existente inicialmente no recipiente era: 

 
a) 6 

b) 8 

c) 10 

d) 12 

e) 16 

 

10. (PUC-SP) Qual a massa, em gramas, de gás carbônico contido em um recipiente de volume 
igual a 11,2 L nas CNTP? (Use R = 0,082 atm.L/K.mol) 

11. (UFBA) 30g de uma substância pura, no estado gasoso, ocupam um volume de 12,3 L à 
temperatura de 327OC e à pressão de 3 atm. Calcule a massa molecular dessa substância. (Use R = 
0,082 atm.L/K.mol) 

12. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico. Qual o volume máximo (em litros) de 
gás que é liberado na atmosfera, a 27O C e 1 atm? (Use R = 0,082 atm.L/K.mol) 

13. (Unaerp-SP) O argônio é um gás raro utilizado em solda, por arco voltaico, de peças de aço 
inoxidável. Qual a massa de argônio contida num cilindro de 9,84 L que, a 27O C, exerce uma 
pressão de 5 atm? (Use R = 0,082 atm.L/K.mol) 

14. Determine, em gramas, a massa de gás hidrogênio necessária para exercer a pressão de 900 
mmHg a 27° C, num recipiente com capacidade de 24,92 L. (Use R = 0,082 atm.L/K.mol) 



15. Qual a massa molecular de 135g de uma substância gasosa que está dentro de um recipiente de 
3 litros a uma pressão de 5 atm e a uma temperatura de 27O C? (Use R = 0,082 atm.L/K.mol) 

16. Qual o volume de um balão contendo 44,0g de gás hélio, utilizado em parques de diversões ou 
em propaganda, num dia em que a temperatura é 32O C e a pressão do balão é 2,5 atm? (Use R = 
0,082 atm.L/K.mol) 

17. Um dos poluentes mais comuns é o monóxido de carbono. Uma amostra contendo 4 mols 
desse gás exerce uma pressão de 2,46 atm a 27O C. Nessas condições, determine o volume ocupado 
pelo gás. (Use R = 0,082 atm.L/K.mol) 

 
 


