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Regras: São proíbidas quaisquer tentativas de fraude. Se tiveres dúvidas deves levantar a mão e esperar em 
silêncio pela tua vez. As respostas às questões têm de ser feitas nas folhas de teste oficiais da escola.  
 
Conselhos: Lê com muita atenção os textos e as questões propostas. Não deves rasurar as respostas. As 
questões estão relacionadas com as actividades desenvolvidas nas aulas.  
 
Questões de escolha múltipla (1, 2, 4, 5 e 6): Deves transcrever o número e a letra da questão correcta para 
a folha de respostas. Em cada questão só existe uma opção correcta. 
 
Questões de resposta aberta (3, 7, 8, 9 e 10): Nestas questões deves elaborar/associar a resposta à 
questão da melhor forma que souberes. Tem em atenção os erros ortográficos. 

Bom Trabalho. 
Catapummmmmm 

Foram à mercearia e compraram água forte. Depois utilizaram o papel de alumínio que o João 
trouxe de casa e adicionaram‐no, numa garrafa, à água forte. Fecharam a garrafa e lançaram‐
na para longe. Ocorreu uma grande explosão e todos se riram. Esta iniciativa poderia ter 
corrido muito mal e os dois amigos, o João e o Gustavo, podiam‐se ter magoado com 
gravidade. 

1. O nome científico da água forte é: 
(Escolhe a opção correcta) 
 

a) Ácido nítrico 
b) Hidróxido de potássio 
c) Ácido clorídrico 
d) Hidróxido de cálcio 

 
2. A equação química que traduz a reacção que ocorreu é: 

(Escolhe a opção correcta) 
 

(A) 3HCl (aq) + Al →AlCl3(aq) +3/2 H2(g) 

(B) 3HNO3 (aq) + Al →Al(NO3)3(aq) +3/2 H2(g) 

(C) NaOH (aq) + Al →Al(OH)3(aq) + Na2O(g) 

(D) Ca(OH)2 (aq) + Al → Al(OH)3 (aq) + CaO(g) 
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3. Quando se deita tornesol em água forte qual é a cor que o tornesol passa a ter? E se 
deitares fenolftaleína? 
 

4. Escolhe a opção, em que o triângulo marca o valor, que melhor caracteriza o pH da 
água forte: 

 

 

 

 

 

 

Hiiiiiiii estou cheio de azia 

Por vezes sentimos uma espécie de ardor, proveniente do estomâgo, que nos provoca 
uma sensação muito desconfortante. Uma forma de aliviar essa sensação é tomar uma 
substância que neutralize o excesso de ácido (essencialmente ácido clorídrico) que o estomâgo 
segregou. Normalmente tomam‐se sais, mas também se pode tomar hidróxido de magnésio 
(leite de magnésia). O resultado desta reacção química é um sal, cloreto de magnésio, e água.  

5. Escolhe a opção que completa correctamente a seguinte frase: 

Os iões responsáveis pela acidez de uma solução são os .....(X)........., e os iões 
responsáveis pela basicidade de uma solução são os .....(Y)........ . 

(A) (X) OH‐ e (Y) H+ 

(B) (X) H+ e (Y) OH‐ 

(C) (X) H‐ e (Y) O+ 

6. O leite de magnésia faz: 

(Escolhe a opção correcta) 

(A) Aumentar o pH do estomâgo 

(B) Diminuir o pH do estomâgo 

(C) Manter o pH do estomâgo 

7. Escreve e acerta a equação que traduz a reacção que ocorre no estomâgo. 

Dados: catião magnésio Mg2+; catião hidrogénio H+; anião hidróxido OH‐; anião cloreto Cl‐. 
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Rita Mestre 
Deviam ser 8:30 h quando mostrei o Post da classificação da água em macia e dura e, com 
isto, reforcei o desafio que faço no fim do mesmo: Vão às lojas e pesquisem nos rótulos das 
garrafas de água qual é a concentração em iões cálcio e magnésio, para podermos ter uma 
idéia da dureza das águas nas diferentes marcas comerciais. No turno da tarde a minha aluna 
Rita Mestre entregou‐me, cheia de orgulho, uns papelinhos rasgados. Imaginem, eram as 
tabelas com a composição química de sete marcas diferentes de água. 
  
Cá estão os valores transcritos para uma 
tabela. 

8. Qual das águas referidas na tabela é 
mais dura? 

9. Uma das grandes preocupações com 
as máquinas que têm um circuito de 
água para funcionar, como é o caso 
da máquina de lavar roupa, é a 
acumulação de calcário (carbonato 
de cálcio). Escreve a fórmula química 
para o carbonato de cálcio. Dados: 
catião cálcio Ca2+ e anião carbonato 
CO3

2‐. 
 

Marca [Ca2+ + Mg2+ ] em mg/L 

Penacova 1,57 

LIDL 1,86 

Vitalis 1,10 

Fastio 1,30 

Pingo Doce 6,40 

Monchique 1,20 

Continente 1,30 
 

Será que precipita 

Numa experiência um grupo de alunos tentou verificar a solubilidade de alguns sais em água. 
Para isso dispunham das seguintes soluções aquosas: nitrato de chumbo (II), iodeto de 
potássio, cloreto de potássio, carbonato de sódio e nitrato de cálcio. 

10. Escolhe a(s) opção(ões) onde ocorreu precipitação, e escreve as equações que 
traduzem as três reacções químicas. Recorre à tabela da solubilidade de sais em água. 
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