
 

 

 

 

 

 

 Considera a seguinte reacção química: 

 “O carbono reage com o oxigénio, originando dióxido de carbono”. 

 

a) Escreve a equação de palavras que traduz a reacção acima descrita. 

 

b) Identifica os reagentes e os produtos da reacção. 

 

c) Esta reacção química é uma combustão? Justifica. ________________ 

____________________________________________________________ 

 Considera a transformação traduzida pela seguinte equação de palavras: 

 

 magnésio(s) + oxigénio(g)                óxido de magnésio(s) 

 

a) Trata-se de uma transformação química ou física? Justifica. ___________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________ 

__________. 

 

 

 

 

 

 

 Considera a seguinte reacção química: 

 “O carbono reage com o oxigénio, originando dióxido de carbono”. 

 

b) Escreve a equação de palavras que traduz a reacção acima descrita. 

 

c) Identifica os reagentes e os produtos da reacção. 

 

d) Esta reacção química é uma combustão? Justifica. ________________ 

_______________________________________________________________ 

 Considera a transformação traduzida pela seguinte equação de palavras: 

 

 magnésio(s) + oxigénio(g)                      óxido de magnésio(s) 

 

a) Trata-se de uma transformação química ou física? Justifica. ________ 

________________________________________________________ 
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b) Completa correctamente a frase que se segue: 

O magnésio, no estado _________, _________ com o oxigénio, no estado 

________, ____________ óxido de magnésio, no estado __________. 

 

 

 Na tabela seguinte encontra-se o valor de pH de várias soluções: 

 

Solução A B C D E F G 

pH 11 5 2 13 7 4 9 

 

a) Indica o carácter químico destas soluções. _________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Qual é a solução mais ácida? _____ 

 

c) Qual é a solução mais básica? _____ 

 

d) De todas as soluções, escolhe uma que torna carmim a fenolftaleína. ____________ 

 

e) Quais as soluções que tornam vermelho o tornesol? _________ 

 

 

 

 

b) Completa correctamente a frase que se segue: 

O magnésio, no estado _________, _________ com o oxigénio, no estado ________, 

____________ óxido de magnésio, no estado __________. 

 

 

 Na tabela seguinte encontra-se o valor de pH de várias soluções: 

 

Solução A B C D E F G 

pH 11 5 2 13 7 4 9 

 

a) Indica o carácter químico destas soluções. _________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Qual é a solução mais ácida? _____ 

 

c) Qual é a solução mais básica? _____ 

 

d) De todas as soluções, escolhe uma que torna carmim a fenolftaleína. ____________ 

 

e) Quais as soluções que tornam vermelho o tornesol? _________ 


