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

1a Questão : Em uma TV de plasma, uma descarga elétrica causa a ionização do gás Ne que, 
por sua vez, produz radiação ultra-violeta que colide com camadas de fósforo, produzindo 
assim as cores vermelho, verde ou azul. Milhões de células são combinadas a fim de 
produzir-se a imagem. Estime a pressão dentro de uma célula de TV de plasma que contem 
9,60 ng de Ne encerrados em um volume de 0,03 mm3 sendo que a sua temperatura de 
operação é 34,0oC.

2a Questão  :  Se  a  pressão  atmosférica  ambiente  é
0,950 atm, qual é a pressão exercida pelo gás em cada
uma das situações mostradas ao lado? Assuma que o
líquido no sistema seja Hg (ρ = 13,56 g cm-3)

3a Questão : Calcule o número de moléculas que são
absorvidas  em  uma  inspiração  profunda  de  um
indivíduo cujo volume dos pulmões seja 2,25 L, com temperatura 37,0oC e pressão 735 Torr.
Repita  para  uma baleia  azul  adulta,  cujo  volume dos  pulmões  é  5,0 103 L ,  temperatura
40,0 oC e pressão 1,00 atm. Calcule a massa de ar atmosférico absorvido (M = 28,84 g mol-1).

4a Questão  : Se  a  pressão  exercida  pelo  ozônio  na  estratosfera  é  3,00 10-3atm  quando
T = 250,00 K, qual é a sua concentração? Quanto CO2 existe em um recipiente de 2,00 L
contendo ar atmosférico na pressão de 1,00 atm e temperatura 42,0 oC? Dado: 0,0400 é a %
(em mol) de CO2 na atmosfera.

5a Questão  :  Considere  o  sistema  mostrado  na
figura ao lado. Após a abertura da válvula, qual é o
volume ocupado pelo N2? Qual será a sua pressão
parcial  após a mistura? Quais serão o volume e a
pressão parcial do O2? E qual será a pressão total do
sistema?

6a Questão : A temperatura em Júpiter é de cerca de 140 K e sua massa é 318 vezes maior
que a da Terra. Por outro lado, a temperatura em Mercúrio é 650 K e sua massa é 0,050 vezes
a massa da Terra. Em qual planeta a atmosfera, provavelmente, obedece a Lei dos Gases
Ideais? Explique.



7a Questão  :  Um  gás  é  colocado  dentro  de  um  cilindro  no  qual,
internamente,  há  um  sistema  elétrico  de  aquecimento,  conforme
mostrado  na  figura  ao  lado  e,  externamente,  a  pressão  exercida  é
constante  e igual a 1,00 atm. Considerando que 100 J de energia são
fornecidos pelo aquecedor,  o que aconteceria  com energia  interna do
sistema se: a) o pistão fosse mantido preso; b) o pistão variasse a sua
posição  de  forma  que  o  volume  passasse  de  4,00 L  para  10,0 L?
Justifique a sua resposta com cálculos.

8a Questão  : Calcule  o  trabalho  realizado  por  1,00 mol  gás  que
inicialmente, a 25,0 oC e volume igual a 15,00 L, é permitido expandir-se por dois caminhos
distintos: a) isotermicamente e reversivelmente até que o seu volume seja dobrado; b) contra
uma pressão constante igual a 0,250 atm.

Bom Trabalho


