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Sugestão: quando cabível, faça a análise dimensional nasnas principais equações utilizadas. 

1a Questão : Imagine que a reação química CO(g)  + O2(g)
  →  CO2(g) acontece em um recipiente

onde o volume possa variar mas, a pressão e a temperatura possam ser mantidas constantes. 
O que aconteceria com o volume (aumentaria, diminuiria, não se alteraria) à medida que a 
reação prosseguisse? Justifique a sua resposta. 

2a Questão  :  Como  um  gás  se  compara  com  um  líquido  em  relação  às  seguintes
propriedades:  densidade,  compressibilidade,  miscibilidade  (para  formar  um  meio
homogêneo), habilidade para se moldar à forma do recipiente? Justifique a sua resposta.

3a Questão : Você calibra o pneu de sua bicicleta em um posto de gasolina de forma que a
pressão interna seja 40.5 psi (pond by square inch). Qual é o valor desta pressão em: a) Pa; b)
atm; c) Torr?

4a Questão  : O  composto  iodododecano  é  um  líquido  não-volátil  cuja  densidade  é
1,20 g mL-1. Um barômetro contendo mercúrio apresenta uma coluna de altura 743,55 mm.
Qual seria a altura se neste barômetro o mercúrio fosse substituído pelo iodododecano?

5a Questão :  Nitrogênio gasoso reage com hidrogênio gasoso para formar amônia gasosa. A
uma certa temperatura e pressão, 1,20 L de nitrogênio reagem com 3,60 L de hidrogênio. Se a
reação fosse completa, qual seria o volume de amônia produzido?

6a Questão : Em 15 de janeiro de 1991 o balão Virgin Pacific realizou o mais longo voo já
registrado (7692 km) indo do Japão até o norte do Canadá, chegando a alcançar velocidade de
390,0 km h-1.  O  volume  desde  balão  é  de  74,0 x 103 m3,  e  foi  preenchido  com  ar
atmosférico (M = 28,84 g mol-1)  aquecido a  100,0 oC.  A densidade  do ar  atmosférico,  ao
nivel do mar, é 1,22 kg m3. Qual deverá ser a pressão interna do balão para que ele possa
levantar voo?

7a Questão :  Os valores da densidade do ar atmosférico a -85,0 oC, 0,0oC e 100,0oC são
respectivamente iguais a 1,877 g L-1, 1,294 g L-1 e 0,946 g L-1. A partir destes dados, encontre
o valor do zero absoluto em Celsius e o valor da densidade a 50,0 oC.

8a Questão : Considerando que a velocidade mais provável de um gás seja dada pela equação

v = √ 2 R T
M

,  calcule  este  valor  para  H2 e  CO2 gasosos  na temperatura  de 75,0 oC.

Repita os cálculos para 175,0 OC. Discuta os seus resultados e conclua.
Simula  as curvas  de f(v) x v e  constate  que a  equação da velocidade  mais  provável  está
correta.
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