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_____________________________________________________________________ 

1. O que quer dizer H2O? 

a. 2 átomos de hidrogénio e 1 de oxigénio 

b. 2 átomos de hélio e 1 de oxigénio 

c. 1 átomo de hidrogénio e 2 de oxigénio 

2. Donde proveio a água do planeta Terra? 

a. Planetas e estrelas 

b. Cometas e estrelas 

c. Planeta Terra 

3. A Água é uma: 

a. Molécula  

b. Composto 

c. Mineral 

4. A Água conduz corrente eléctrica, é um condutor? 

a. SIM 

b. Não 

5. A Água é a única molécula que se encontra em 3 estados na Terra? 

a. Sim 

b. Não 

6. Quais os estados da Água? 

a. Sólido e liquido  

b. Sólido, liquido e gasoso  



c. Liquido, gasoso e espuma 

7. A Água tem um ponto de ebulição (fervura) muito elevado. É de? 

a. 1000º 

b. 250º 

c. 100º 

8. A Água enquanto estado sólido (gelo), flutua sobre o seu estado 

liquido? 

a. Sim 

b. Não 

9. Podemos viver sem a água? 

a. Sim 

b. Não 

10. A percentagem de água no corpo de um adulto é entre os 70 e os 75% 

e: 

a. 80% num bebé (96% num feto) 

b. 70% num bebé (96% num feto) 

c. 90% num bebé (96% num feto) 

11. A Água existente na Terra é a mesma há milhões e milhões de anos? 

a. Sim 

b. Não 

12. O ciclo da Água: 

a. Rege os intercâmbios entre a Terra, o Mar e a Ar. 

b. Rege os intercâmbios entre os Rios, Mares e Lagos 

c. Rege os Intercâmbios entre a Atmosfera e Terra. 

13. O componente mais importante das células é: 

a. Água 

b. Sangue 

c. Núcleo  



14. Para se produzir um kilo de cereais são necessários? 

a. 1500 litros de água 

b. 150 litros de água 

c. 15 litros de água 

15. Para se produzir um kilo de carne são necessários? 

a. 10000 litros de água 

b. 15000 litros de água 

c. 20000 litros de água 

16. São necessários 5680 litros de água para produzir um barril de 
cerveja? 

a. Sim 

b. Não 

17. 2/3 da superfície do planeta estão cobertos por Água? 

a. Sim 

b. Não 

18. 97% da água da terra é salgada? 

a. Sim 

b. Não 

19. Na Europa o uso médio diário por pessoa de água é de 199 litros e 

a. 4,9 litros em países subdesenvolvidos (ex Moçambique) 

b. 100 litros em países subdesenvolvidos (ex Moçambique) 

c. 40 litros em países subdesenvolvidos (ex Moçambique) 

20. A cada minuto que passa morrem 4 pessoas no mundo relacionado 

aos problemas da Água? 

a. Sim 

b. Não 

21. Em média, um chip digital precisa de quantos litros de Água para ser 

feito? 

a. 9 litros 



b. 35 litros 

c. 10 litros 

22. Cada pessoa bebe em média? 

a. 2 a 3 litros de água por dia 

b. 1 a 2 litros de água por dia 

c. menos de 1 litro de água por dia 

23. A Água potável para consumo, vai escassear num futuro próximo? 

a. Sim 

b. Não 

24. Uma torneira a pingar gasta cerca de? 

a.  25 litros de água por dia 

b. 10 litros de água por dia 

c. 5 litros de água por dia 

25. As nuvens são formadas, principalmente, por água em estado gasoso 

(vapor)? 

a. Sim 

b. Não 

26. A água é o principal regulador da temperatura terrestre? 
a. Sim 

b. Não 

27. A Água é apelidada de Ouro Azul, porquê? 

a. Irá haver guerras devido á sua escassez 

b. Contem ouro na sua composição 

c. Tem qualidades douradas 

28. Vê a Água como algo espiritual? 

a. Sim 

b. Não 

29. Acha justo ter de pagar pela Água que bebe? 



a. Sim  

b. Não 

30. Bebe Água da torneira? 

a. Sim 

b. Não 

	  

 


