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1. Explicação e representação de reações químicas
1.8. Equações químicas

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 63-70]

1.  Completa o esquema com as palavras em falta. [Pág. 63]

2.  Completa o texto utilizando as palavras do retângulo. [Pág. 63]
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  “Nas equações químicas, para além da indicação das   dos 
 e dos  da , também surgem, por vezes, 
 antes das  , pois uma  

química tem de ser escrita de  com a Lei da  da 
 ou  de Lavoisier; só assim pode  o que, 

efetivamente, se passa no  da  química.”

3.  Completa cada uma das seguintes frases. [Pág. 64]

 (A)  As substâncias são diferentes porque as suas   são 
diferentes.

 (B)  Quando ocorre uma reação química, formam-se novas  porque há um 
 dos átomos que constituem as  estruturais dos 
.

 (C)  Os átomos que entram na constituição dos produtos da  são os 
 que faziam parte dos , apenas estão ligados de forma 
.
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4.  Completa o esquema com as palavras em falta. [Pág. 64]

5.  Considera a reação química da eletrólise da água. Na figura seguinte representam-se os 
modelos moleculares da água, do hidrogénio e do oxigénio, na proporção em que reagem e 
se formam.
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 Água Hidrogénio Oxigénio

 5.1.  Indica qual das equações corresponde à equação química da eletrólise da água. [Pág. 66]

   (A) H2O(L) 2" H2(g) +  O2(g)

   (B) H2O(L)  2" 2 H2(g) +  O2(g)

   (C) 2 H2O(L)  2" 2 H2(g) +  O2(g)

 5.2.  Completa a tabela com o número de átomos de oxigénio e de hidrogénio nos reagentes e 
nos produtos da reação. [Pág. 66]

Átomos do(s) reagente(s) Átomos do(s) produto(s) da reação

 átomos de oxigénio  átomos de oxigénio

 átomos de hidrogénio  átomos de hidrogénio

6.  Na figura seguinte representa-se um esquema com os modelos moleculares das substâncias 
intervenientes na reação química da combustão do metano, na proporção em que reagem e 
se formam.
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 Metano Oxigénio Dióxido de carbono Água

 Com base neste esquema, escreve a equação química que traduz a reação. [Pág. 69]

 (g) +  (g)
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ligam de  

rearranjo de  

 

não se formam nem se destroem há apenas um

apenas se que constituem as

levando à formação de 

Quando ocorre uma reação química


