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2. Tipos de reações químicas
2.4. Reações de precipitação

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 97-101]

1.  Completa o seguinte esquema. [Pág. 97]

2.  Completa o texto utilizando as palavras que se encontram dentro do retângulo. [Pág. 98]

solvente
dissolver
sal

limite
saturada
quantidade

água
temperatura

  “Dizer que um sal é solúvel em água não significa que se possa dissolver  qualquer 
quantidade  desse sal numa dada quantidade de água . Na verdade, há um 

limite  para a quantidade de sal  que se dissolve num 
solvente , a uma dada temperatura . Uma solução em que não seja possível 
dissolver  mais sal , a uma dada temperatura, designa-se por solução 
saturada .”

3.  Indica a opção que completa corretamente a seguinte frase. [Pág. 98]

 “Em geral, a solubilidade dos sais em água…

 X  (A)  … aumenta quando a temperatura aumenta.”

  (B)  … aumenta quando a temperatura diminui.”

  (C)  … não depende da temperatura.”

  (D)  … aumenta quando a agitação da solução aumenta.”
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Os sais

soluções precipitados 

substâncias iónicas

são

que podem ser, a uma dada temperatura,

formando formando

muito solúveis  em água  muito pouco solúveis  em água  
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4.  Analisa o gráfico da figura 115 do manual, que diz respeito à variação da solubilidade de alguns 
sais em água à medida que a temperatura aumenta, e completa as seguintes frases. [Pág. 98]

 (A)  A solubilidade do nitrato de potássio , do nitrato de sódio , do brometo de potássio  e do 
cloreto de sódio  aumenta à medida que a temperatura aumenta .

 (B)  A solubilidade do sulfato de sódio  e do sulfato de césio  diminui à medida que a 
temperatura aumenta .

 (C)  A solubilidade do cloreto do sódio em água aumenta  muito pouco com o 
aumento de temperatura .

5.  Quando se misturam duas soluções de sais muito solúveis em água, pode ocorrer uma reação 
química em que um dos produtos que se forma é um sal muito pouco solúvel em água.

 Indica a opção que completa corretamente a seguinte frase. [Pág. 99]

 “A reação química que ocorre é uma…

  (A)  … reação de ácido-base.”

  (B)  … reação de combustão.”

  (C)  … reação de oxidação-redução.”

 X  (D)  … reação de precipitação.”

6.  Completa os esquemas de palavras correspondentes às reações químicas de precipitação 
que podes observar nas figuras 117 e 118 do manual. [Págs. 99 e 100]

Cloreto de bário
(sol. aquosa)

+ 
Sulfato de sódio

(sol. aquosa)
 
222" 

 

Cloreto de sódio
(sol. aquosa) + 

Sulfato de bário
(sólido)

Iodeto de potássio
(sol. aquosa)

+ Nitrato de chumbo
(sol. aquosa)  

222" 
 

Nitrato de potássio
(sol. aquosa)

+ Iodeto de chumbo
(sólido)

7.  Em certas zonas calcárias encontramos grutas subterrâneas nas quais se formam estalactites 
e estalagmites.

 7.1. Completa a seguinte frase. [Pág. 100]

   “As grutas calcárias são grutas subterrâneas  onde se formam estalactites  e 
estalagmites  devido a reações de precipitação  de carbonato  de cálcio.”

 7.2.  Escreve a equação química que traduz a reação que ocorre em profundidade, dando 
origem às grutas calcárias. [Pág. 101]

 
CaCO3  (s) + 

 
CO2  (g) + H2O  (L)

 
222" 

 
Ca(HCO3)2  (aq)

 

 7.3.  Escreve a equação química que traduz a reação de precipitação de carbonato de cálcio que 
leva à formação de estalactites e estalagmites. [Pág. 101]

Ca(HCO3)2 (aq)
 
222" 

 
CaCO3  (s) + CO2  (g) + H2O  (L)  


