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OSASCO-COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
ASSESSORIA TÉCNICA 

 
Processo Avaliativo – Atividade Complementar – 1º Bimestre/2015 

Disciplinas: Química – 3ª série EM 
 
Nome do aluno ____________________________________Nº _____Turma_________ 
 

A lista de exercícios abaixo, consta de 47 questões diversas, todos os exercícios são 
referentes ao conteúdo do 1º Bimestre da disciplina de Química.  
A resolução deve ser feita em folha a parte e entregue até Sexta – feira 10/04/2015. 
 
1. O inglês John Dalton, baseado nos resultados de medidas das massas dos participantes de reações 

químicas, propôs o primeiro modelo atômico científico. Como era esse modelo? Como seu modelo ficou 

conhecido? 

2. Qual é a grande descoberta de Thomson com os seus experimentos? Os seus resultados experimentais 

levaram a elaboração de um novo modelo atômico, que leva por terra o modelo atômico de Dalton. Como 

podemos diferenciar os modelos de Dalton e Thomson? Como o modelo atômico de Thomson ficou 

conhecido? 

3. Ernest Rutherford realizou em 1911 uma experiência que envolveu a interação de partículas alfa com a 

matéria. Uma amostra de polônio radioativo emite partículas alfa (portadoras de carga elétrica positiva) que 

incidem sobre uma lâmina muito fina de ouro. Um anteparo indica a trajetória das partículas alfa após terem 

atingido a lâmina de ouro.  

As interpretações dadas por Rutherford para os resultados dessa experiência permitiram a criação de um 

modelo para o átomo.  

a) Quais os principais resultados experimentais que levaram Rutherford a criar esse modelo para o átomo? 

b) Como é esse modelo? 

4. O sódio e seus compostos, em determinadas condições, emitem luz amarelo-alaranjada característica. 

Explique este fenômeno em termos de elétrons e níveis de energia, segundo o Modelo Atômico de Bohr.  

5. Um dos átomos usados na construção de bombas atômicas é o plutônio (símbolo Pu) com 94 prótons e 145 

nêutrons. Escreva a representação para esse átomo, mostrando seu número atômico e seu número de massa. 

6. Indique os números de prótons, nêutrons e elétrons presentes no íon: SO4
2-. 

Dados: 11H e 16
8O.  

7. Considere os átomos a seguir: 

40
19X          40

20Y          91
40Z          39

19R          90
39S          90

40T 

a) Quais são isótopos? 

b) Quais são isóbaros? 
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c) Quais são isótonos? 

d) Quais deveriam estar representados usando o mesmo símbolo químico? Justifique. 

8. Dados os seguintes átomos: 

3y + 5
x + 1X          2x + 2

xZ          y + 3
4yQ 

Sabendo-se que X e Z são isóbaros e Z e Q são isótopos, dê os números atômicos e de massa de cada um dos 

átomos. 

9. O ânion monovalente derivado do átomo de 127
53I está presente em alguns xaropes contra a tosse. Sobre 

este íon, diga qual o seu número de prótons, elétrons e nêutrons. 

10. Assinale a alternativa correta. A representação 3p2 deve ser interpretada da seguinte maneira: 

a) O nível “p” do terceiro subnível apresenta 2 elétrons. 

b) O segundo nível do subnível “p” apresenta 3 elétrons. 

c) O subnível “p” do segundo nível apresenta 3 elétrons. 

d) O terceiro subnível do segundo nível apresenta “p” elétrons. 

e) O subnível “p” do terceiro nível apresenta 2 elétrons. 

11. Faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia (usando o Diagrama de Pauling) para os seguintes 

átomos: 

a) 10Ne  b) 28Ni  c) 37Rb  d) 55Cs 

12. Escreva a distribuição em camadas (níveis de energia) para os átomos da questão anterior. 

13. A última camada de um átomo possui a configuração eletrônica 3s2 3p4. Qual o número atômico desse 

elemento? Mostre como você chegou na resposta. 

14. Faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia (usando o Diagrama de Pauling) para os seguintes 

íons: 

a) 26Fe2+:  b) 12Mg2+:  c) 15P
3-:  d)  35Br-: 

15. Escreva a distribuição em camadas (níveis de energia) para os íons da questão anterior. 

16. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100mL 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 

17. Sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa 800 mL a 0,2 atm 

passe a ter pressão de 0,8 atm. Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para: 

a) 600 mL. b) 400 mL. c) 300 mL. d) 200 mL. e) 100 mL. 

18. Uma certa massa de gás, é mantida com temperatura constante, apresenta 100 cm3 confinados a 1 atm de 

pressão. Qual o volume final da mesma massa de gás, quando a pressão passar para 4 atm? 

a) 20 cm3. b) 25 cm3. c) 50 cm3. d) 75 cm3. e) 400 cm3. 

19. A cada 10 m de profundidade a pressão sobre um mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão 

atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 L de ar (comportando-se como gás ideal) inspirado 

pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 m de profundidade? 
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a) 3 L.  b) 4 L.  c) 25 mL d) 250 mL.  e) 333 mL. 

20. Um recipiente cúbico de aresta 20 cm contém um gás à pressão de 0,8 atm. Transfere-se esse gás para um 

cubo de 40 cm de aresta, mantendo-se constante a temperatura. A nova pressão do gás é de: 

a) 0,1 atm. b) 0,2 atm. c) 0,4 atm. d) 1,0 atm e) 4,0 atm. 

21. (PUC-SP) De acordo com a lei de Robert Boyle (1660), para proporcionar um aumento na pressão de 

uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica, é necessário: 

a) aumentar o seu volume. 

b) diminuir a sua massa. 

c) aumentar a sua temperatura. 

d) diminuir o seu volume. 

e) aumentar a sua massa. 

22. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás à temperatura de 27ºC. Este recipiente e 

aquecido até uma temperatura de 87ºC, mantendo-se constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87ºC 

será de: 

a) 50 litros. b) 20 litros. c) 200 litros. d) 120 litros. e) 260 litros. 

23. Um balão que contém gás oxigênio, mantido sob pressão constante, tem volume igual a 10 L, a 27°C. Se 

o volume for dobrado, podemos afirmar que: 

a) A temperatura, em °C, dobra. 

b) A temperatura, em K, dobra. 

c) A temperatura, em K, diminui à metade. 

d) A temperatura, em °C, diminui à metade. 

e) A temperatura, em °C, aumenta de 273 K. 

24. Certa massa gasosa ocupa um volume de 800mL a – 23°C, numa dada pressão. Qual é a temperatura na 

qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6 L? 

a) 250 K. b) 350 K. c) 450 K. d) 500 K e) 600 K. 

25. Um recipiente fechado contém hidrogênio à temperatura de 30ºC e pressão de 606 mmHg. A pressão 

exercida quando se eleva a temperatura a 47ºC, sem variar o volume será: 

a) 120 mmHg. b) 240 mmHg. c) 303 mmHg. d) 320 mmHg. e) 640 mmHg. 

26. 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. 

27. Um frasco fechado contém um gás a 27°C, exercendo uma pressão de 3,0 atm. Se provocarmos uma 

elevação na sua temperatura até atingir 227°C, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o 

volume? 

a) 2,0 atm. b) 3,0 atm. c) 4,0 atm. d) 5,0 atm. e) 6,0 atm. 
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28. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de – 23°C, um 

esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 L. Quando chega o verão a temperatura chega a 

27°C. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão, no verão, supondo que o balão não 

perdeu gás, que a pressão dentro e fora do balão não muda, e que o gás é ideal? 

29. (FEI-SP) Um cilindro munido de êmbolo contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. A 

seguir o gás é submetido sucessivamente à transformação isobárica (evolui do ponto 1 para o ponto 2), 

isocórica (evolui do ponto 2 para o ponto 3) e isotérmica (evolui do ponto 3 para o ponto 1). 

Ao representar os pontos 2 e 3 nas isotermas indicadas, conclui-se que: 

 

 

a) a temperatura do gás no estado 2 é 450K. 

b) a pressão do gás no estado 3 é 2 atm. 

c) a temperatura do gás no estado 3 é 600K. 

d) o volume do gás no estado 2 é 10 L. 

e) a pressão do gás no estado 2 é 2 atm. 

30. Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a 5 atm e  

– 73ºC. A que temperatura, ºC, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros na pressão de 

1 atm? 

a) 400°C. b) 273°C. c) 100°C. d) 127°C. e) 157°C. 

31. Uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 L a uma pressão de 3 atm e na 

temperatura de 27°C. Que volume ocupará esta mesma massa de gás oxigênio na temperatura de 327°C e 

pressão de 1 atm? 

a) 36 L.  b) 12 L.  c) 24 L.  d) 72 L.  e) 48 L. 

32. Um gás ideal, confinado inicialmente à temperatura de 27°C, pressão de 15 atm e volume de 100L sofre 

diminuição no seu volume de 20L e um acréscimo em sua temperatura de 20°C. A pressão final do gás é: 

a) 10 atm.  b) 20 atm.  c) 25 atm.  d) 30 atm.  e) 35 atm. 

33. Certa massa de um gás ocupa um volume de 20 litros a 27ºC e 600 mmHg de pressão. O volume ocupado 

por essa mesma massa de gás a 47ºC e 800 mmHg de pressão será de: 

a) 4 litros.  b) 6 litros. c) 8 litros. d) 12 litros.  e) 16 litros 
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34. (Ufes) O volume V de um gás ideal é diretamente proporcional a sua temperatura absoluta, medida em 

Kelvin, representado por K. 

Se V=1.500 cm¤ quando T= 300K, qual será a temperatura quando o volume for 2.500cm? 

Qual será o volume quando a temperatura for 200K? Esboce um gráfico que represente a relação entre V e T. 

35. (Unicamp) Um balão meteorológico de cor escura, no instante de seu lançamento, contém 100mols de 

gás hélio (He). Após ascender a uma altitude de 15km, a pressão do gás se reduziu 100mmHg e a 

temperatura, devido à irradiação solar, aumentou para 77°C. 

Calcule nestas condições: 

a) o volume do balão meteorológico. 

b) a densidade do Hélio em seu interior. 

Constante dos gases ideais  

R = 62L.mmHg.K-1.mol-1 

Massa molar de He = 4g.mol-1 

36. (Unicamp) Uma garrafa de 1,5 litros, indeformável e seca, foi fechada por uma tampa plástica. A pressão 

ambiente era de 1,0 atmosfera e a temperatura de 27°C. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol e, após 

certo tempo, a temperatura em seu interior subiu para 57°C e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão 

interna.  

a) Qual era a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? 

b) Qual é a pressão no interior da garrafa após a saída da tampa? Justifique. 

37. (Unitau) Qual a massa molecular de 45g de uma substância gasosa que está dentro de um recipiente de 3 

litros a uma pressão de 5atm e a uma temperatura de 27°C? 

Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K 

38. (Fatec) Dois frascos de igual volume, mantidos à mesma temperatura e pressão, contêm, 

respectivamente, os gases X e Y. A massa do gás X é 0,34g, e a do gás Y é 0,48g. Considerando que Y é o 

ozônio (O3), o gás X é: 

Dados: Massas atômicas 

H = 1,0; C = 12,0; N = 14,0; O = 16,0; S = 32,0 

a) N2  b) CO2  c) H2S  d) CH4  e) H2 

39. (Pucsp) Um cilindro de 8,2L de capacidade contém 320g de gás oxigênio a 27°C. Um estudante abre a 

válvula do cilindro deixando escapar o gás até que a pressão seja reduzida para 7,5atm. Supondo-se que a 

temperatura permaneça constante, a pressão inicial no cilindro e a massa de gás liberada serão, 

respectivamente: 

a) 30 atm e 240 g. b) 30 atm e 160 g. c) 63 atm e 280 g. d) 2,7 atm e 20 g.  

e) 63 atm e 140 g. 

40. (Cesgranrio) Um cilindro rígido contém 1400g de nitrogênio puro. Aberto na atmosfera, a 27°C e 1atm, 

até esgotar todo o conteúdo, o volume de N2 liberado terá sido de: (N = 14; R = 0,082 atm.L/K. mol) 
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a) 110,7 L  b) 1119,3 L.  c) 1230 L.  d) 2240 L.  e) 2460 L. 

41. (Fatec 2006) Algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionarem amônia aos cigarros, 

numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma 

amostra de cigarro libere 2,0 × 10-4 mol de amônia, a 27 °C e 1 atm. 

Dado: R = 0,082 atm × L × K-1 × mol-1. 

O volume de NH3 gasoso, em mL, será, aproximadamente: 

a) 49  b) 4,9 c) 0,49  d) 0,049  e) 0,0049 

42. (cftce 2004) Quanto aos gases, é correto afirmar que: 

a) a 1 atm, 760 mmHg e 273 K, o volume do gás depende da sua posição na tabela periódica 

b) duplicando-se a pressão de um gás e a temperatura, o volume fica naturalmente duplicado 

c) associando-se as equações correspondentes às leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac, é possível obter a 

equação Pi.Vi.Tf = Pf.Vf.Ti 

d) a equação PV = nRT só é válida para gases ideais nas CNTP 

e) na lei de Boyle, temos volume diretamente proporcional à pressão 

43. (cftce 2005) Quanto aos gases, é CORRETO afirmar que: 

a) sob pressão de uma atmosfera e temperatura ambiente, um mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 

litros 

b) a equação de estado que relaciona volume, temperatura, pressão e massa de um gás é chamada equação de 

Clapeyron 

c) nas transformações isométricas, o volume varia, enquanto a temperatura e a pressão permanecem 

constantes 

d) a 1 atm, 760 mmHg e 273 K, o volume de um mol de gás depende de sua posição na tabela periódica 

e) a expressão PV = nRT representa a lei de Boyle 

44. (Pucsp) Para a realização de um experimento, será necessário encher de gás um balão de 16,4L que a 

127°C suporta a pressão máxima de 2,0atm. Nestas condições, a quantidade mais adequada para encher o 

balão é:  

Dados: H=1, C=12, 0=16 e S=32, R=0,082(atm. L. K-1. mol-1) 

a) 10g de hidrogênio.  b) 24g de metano. c) 45g de etano.  d) 64g de dióxido de 

enxofre.  e) 78g de acetileno (etino). 

45. (Ufscar) Cianogênio, um gás tóxico, é composto de 46,2% de C e 53,8% de N, em massa. A 27°C e 

750torr, a massa de 1,04g de cianogênio ocupa um volume de 0,496L. 

(Massas molares em g/mol: C=12,0; N=14,0; PV=nRT; R≈62L.torr.mol-1.K-1; 0,0°C=273K.) 

A fórmula molecular do cianogênio é: 

a) CN.  b) CN2.  c) C2‚N. d) C2N2. e) C3N2. 

46. (Ufu 2004) Em relação aos gases, é INCORRETO afirmar que: 
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a) o volume do gás diminui com o aumento da temperatura, mantendo-se a pressão constante. 

b) exercem pressão sobre as paredes do recipiente onde estão contidos. 

c) a pressão aumenta com o aumento da temperatura se o gás estiver fechado em um recipiente rígido. 

d) difundem-se rapidamente uns nos outros. 

47. (Unitau) Se numa transformação isobárica, uma massa gasosa tiver seu volume aumentado de 3/4, a 

temperatura: 

a) permanecerá constante. 

b) aumentará na proporção de 7/4. 

c) diminuirá na proporção de 7/4. 

d) duplicará seu valor. 

e) triplicará seu valor. 

 


