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LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 3 
 
Gases 
 
1. Uma dada massa de gás perfeito está em um recipiente de volume 8,0 litros, a temperatura de 7,0 oC, 
exercendo a pressão de 4,0 atm. Reduzindo-se o volume a 6,0 litros e aquecendo-se o gás, a sua pressão passou 
a ser de10 atm. Determine a que temperatura o gás foi aquecido. 
 
2. Um gás ideal ocupa 3 litros de um recipiente, a uma pressão de 2 atm. Se expormos este gás a uma expansão 
isotérmica e ele passar a ocupar 6 litros, qual será sua nova pressão? 
 
3. 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 
 
4. Um botijão de gás não pode variar o volume do gás que se encontra em seu interior. Se este for tirado de um 
ambiente arejado, onde a pressão interna é 3 atm e a temperatura 15°C, e é posto sob o Sol, onde a temperatura 
é 35°C. Supondo que o gás seja ideal, qual será a pressão após a transformação? 
 
5. Considerando que um gás ideal ocupe um volume de 5 litros a uma pressão constante de 127 °C, calcule o 
volume que este gás passa a ocupar se aumentarmos a temperatura para 900 K. 
 
6. Certa quantidade de gás hidrogênio ocupam um volume de 25 litros a 47°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. 
 
7. Num determinado instante o recipiente I contém 10 litros de gás, a temperatura ambiente e pressão de 2,0 
atm, enquanto o recipiente II está vazio. Abrindo-se a torneira, o gás se expande, exercendo pressão de 0,50 
atm, enquanto retorna à temperatura ambiente. O volume do recipiente II, em Litros, vale: 
 
a)80  b)70  c)40  d)30  e)10 
 
8. (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 
 
 
 
 
 
 



9. (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) 180°C b) 212°C c) 273°C d) 300°C e) 327°C 


