
Escola Básica Mário Beirão
1º Teste de Avaliação de CFQ do 8º Ano

Em 04 de Novembro de 2011

Lê com atenção as seguintes questões e responde o melhor que souberes.

1. (5%) Indica o nome, a partir do símbolo químico, para os seguintes elementos: Au, Ag, Cu, H e Ca.

2. (5%) Indica o símbolo para os seguintes elementos químicos: hélio, carbono, potássio, zinco e alumínio.

3. (5%) O Gonçalo Branco descobriu, após uma visita ao médico, que tem o colesterol elevado, ou seja, a
concentração desta substância está acima do aceitável para a sua idade. A molécula de colesterol é na sua
fórmula química a seguinte:

C27H46O
Indica a composição qualitativa (nome dos elementos químicos) e quantitativa de 2 moléculas de colesterol.

4. (5%) Considera que um átomo de ferro se representa assim:
Fe
Representa 3 átomos de ferro.

5. (5%) Considera que uma molécula de azoto se representa assim:
N2

Representa 4 moléculas de azoto.

6. (5%) O átomo é constituído por duas partes: o núcleo e a nuvem electrónica.
Diz quais as partículas que constituem cada uma destas duas partes.

7. (5%) Preenche os espaços A e B com os nomes que tornem a frase correcta cientificamente: carregado, neutro,
catião, anião. Um átomo que é electricamente ___(A)____ e “perde” um electrão diz-se que se transformou num
____(B)_____.

8. (10%) Considera os seguintes iões:
Na+, Mg2+, SO4

2-, PO4
3-

Escreve as fórmulas químicas para os seguintes compostos iónicos: A – Sulfato de sódio; B – Sulfato de
magnésio; C – Fosfato de magnésio e D – Fosfato de sódio.

9. (5%) Considera a seguinte equação química de palavras:
Hidrogénio molecular + Oxigénio molecular  Água
Escreve a equação química recorrendo às respectivas fórmulas químicas.

10. (20%) Acerta as seguintes equações químicas:
i) C(s) + O2(g)  CO(g)
ii) CH4(g) + O2(g)  CO2(g) + H2O(g)
iii) Fe(s) + O2(g) + H2O(l) Fe(OH)2(aq)
iv) H2O (l) + CO2(g)  O2(g) + H2O(l) + C6H12O6(aq)

11. (6%) Coloca o nome de cada estado físico da matéria de acordo com a organização das partículas:

(A) (B) (C)

12. (10%) Escreve a Lei de Lavoisier.
13. (14%) Na aula conseguimos encher um balão com dióxido de carbono. Explica detalhadamente o procedimento

da experiência.


