
 

ASSUNTO: LEI GERAL DOS GASES 

1. Um recipiente a 0oC contém 50 litros de um certo gás exercendo a pressão de 1 atm. A pressão 
exercida por esta mesma massa de gás a 0oC em um recipiente com capacidade para 80 litros será: 
  
a) 0,625 atm. 
b) 6,250 atm. 
c) 4,000 atm. 
d) 1,000 atm. 
e) 0,465 atm. 
 
2. Litros de gás hidrogênio a uma pressão P são submetidos à transformação isotérmica, até que a 
pressão final seja igual a ¼ da inicial. O volume ocupado pelo gás no estado final é: 
  
a) 40 litros. 
b) 20 litros. 
c) 84 litros. 
d) 100 litros. 
e) 320 litros. 
 
3. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 mL de CO2 a 1,0 atm. Mantendo a temperatura 
constante, se quisermos que o volume diminua para 25 mL, teremos que aplicar uma pressão igual 
a: 
  
a) 5 atm. 
b) 4 atm. 
c) 2 atm. 
d) 0,4 atm. 
e) 0,1 atm 
 
4. Certa quantidade de gás hidrogênio ocupam um volume de 25 litros a 47o C e 2 atm de pressão. 
Qual será a temperatura que deveremos aquecer esta mesma quantidade de gás, a 2 atm, para que 
ocupe um volume de 62,5 litros ? 
  
a) 100 K. 
b) 300 K. 
c) 800 K. 
d) 273 K. 
e) 500 K. 
 
5. Uma estudante está interessada em verificar as propriedades do hidrogênio gasoso a baixas 
temperaturas. Ela utilizou, inicialmente, um volume de 2,98 L de H2(g), à temperatura ambiente 
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(25°C) e 1 atm de pressão, e resfriou o gás, à pressão constante, a uma temperatura de – 200°C. 
Que volume desse gás a estudante encontrou no final do experimento? 
  
a) 0,73 mL. 
b) 7,30 mL. 
c) 73,0 mL. 
d) 730 mL. 
e) 7300 mL. 
 
6. Em um dia de inverno, à temperatura de 0oC, colocou-se uma amostra de ar, à pressão de 1,0 
atm, em um recipiente de volume constante. Transportando essa amostra para um ambiente a 
60oC, que pressão ela apresentará ? 
  
a) 0,5 atm. 
b) 0,8 atm. 
c) 1,2 atm. 
d) 1,9 atm. 
e) 2,6 atm. 
 

7. (UNIP - SP) 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     
 

 

8. (MACKENZIE) Certa massa de um gás ideal sofre uma transformação na qual a sua 
temperatura em graus Celsius é duplicada, a sua pressão é triplicada e seu volume é reduzido à 
metade. A temperatura do gás no seu estado inicial era de:   
 
a) 127K  
b) 227K  
c) 273K  
d) 546K  
e) 818K     
 
9. (Unirio) Com base no gráfico, que representa uma transformação isovolumétrica de um gás 
ideal. Podemos afirmar que, no estado A, a temperatura é de:  
 

 
 
 



a) 273 K 
b) 283 K  
c) 313K  
d) 586 K 
e) 595 K 
 
10. (Mackenzie-SP) Na figura ao lado, o diagrama de mostra as transformações sofridas por uma 
certa massa de gás perfeito. A temperatura desse gás no estado C é:   
 

 
a) 180ºC 
b) 212 ºC 
c) 273 ºC 
d) 300 ºC 
e) 327 ºC 
 
 
 


