
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Beja 
Escola Básica de Mário Beirão 

Teste Nº 3 de Físico-Química 
 

Nome: ____________________________________________________________________________ 
 

Grupo 1 
Neste grupo deves escolher com uma X a resposta correta (3% x 12) 

 

1. O termo solução é usado quando nos referimos a: 

A – qualquer mistura com água. 

B – qualquer mistura homogénea. 

C – qualquer mistura líquida. 

 

2. O componente de uma mistura que dissolve os outros componentes chama-se: 

A – soluto 

B – solvente. 

C – solução. 

 

3.  Uma solução que não consegue dissolver mais soluto diz-se: 

A – concentrada. 

B – diluída. 

C – saturada. 

 

4.  A concentração, em massa, de uma solução calcula-se através do quociente: 

A – massa de soluto/volume de solução. 

B – massa de solvente/volume de solução. 

C – massa de soluto/volume de solvente. 

 

5. Uma unidade para exprimir a concentração mássica das soluções é: 

A – g/s. 

B – g/cm3. 

C – cm3/g. 

 

6.  Para ler o volume de um líquido, como a água, olha-se:  
A – perpendicularmente à escala e para a parte inferior da curvatura do líquido. 

B – perpendicularmente à escala e para a parte superior da curvatura do líquido. 

C – em qualquer posição relativamente à escala, mas sempre para a parte inferior da curvatura do líquido. 

 

7. Os símbolos representam, respetivamente, produtos: 

 

 

 

 

A – perigosos para o ambiente, corrosivos e tóxicos. 

B – corrosivos, tóxicos e perigosos para o ambiente. 

C – tóxicos, corrosivos e perigosos para o ambiente. 

 

8. O símbolo de aviso que aparece num frasco de álcool etílico, que é um produto inflamável, é: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. Quando um copo de vidro se parte em pedaços ou o gelo passa a água líquida, ocorrem transformações físicas 
porque: 

A – há desaparecimento de materiais. 

B – há formação de novas substâncias. 

C – há transformações sem que se formem novas substâncias. 

 

10. A mudança de estado correspondente à passagem do estado sólido ao estado líquido chama-se: 

A – liquefação. 

B – fusão. 

C – solidificação. 

 

11. Ocorre uma sublimação quando: 

A – o iodo sólido passa a vapor de iodo. 

B – a naftalina sólida passa a líquida. 

C – o mercúrio líquido passa a vapor de mercúrio. 

 

12. A transformação da água líquida em oxigénio gasoso e hidrogénio gasoso, por ação da eletricidade: 

A – corresponde a uma mudança do estado gasoso para o estado sólido. 

B – é uma transformação química chamada eletrólise. 

C – é uma transformação química porque se não se formam novas substâncias. 

 
Grupo 2 

Neste grupo deves apresentar todos os cálculos que efetuares  

 
1. Considera as seguintes misturas: 

 
A – 200 mg de sal de cozinha em 50 mL de água. 
 
 B – 20 mL de azeite em 20 mL água. 
 
C –  Solução aquosa de 20 g de açúcar em 300 cm3 de solvente. 
 

a) (8%)Determina a concentração mássica para a mistura A em gramas por litro. 
b) (6%)Indica o nome do soluto e do solvente para a mistura C. 
c) (8%)Determina a concentração mássica para a mistura C em miligramas por decímetro cúbico. 
d) (6%)Classifica as misturas A, B e C em homogéneas, coloidais ou heterogéneas 

 
2. (10%)Dissolveram-se, no copo A, 10 g de sal em 200 cm3 de água e. Num outro copo designado por B 

dissolveram-se 300 mg do mesmo sal em 0,05 L de água. Pode-se afirmar que: 
Escolhe a alternativa correta. (JUSTIFICA COM CÁLCULOS) 
 
A. A solução A é mais concentrada que a soluçãoB. 
B. A solução B é mais concentrada que a solução A. 
C. As soluções A e B têm igual concentração. 

 
3. Na aula realizámos a seguinte experiência: 

 
a) (2%)Os lápis funcionaram como elétrodos. 

Num dos elétrodos libertaram-se mais 
bolhas. Essas bolhas são de hidrogénio ou 
de oxigénio? 

b) (5%)Como se chama o elétrodo onde se 
formaram bolhas de hidrogénio? 

c) (3%)Explica o motivo pelo qual foi dissolvido 
borato de sódio na água. 

d) (3%)(Esta experiência reflete uma 
transformação física ou transformação 
química? Justifica. 

e) (3%)Como se chama a ação aplicada à água? 
 
 
 
 
 
 

 
 


