
 

 
 
Informação do Water Quiz | projecto O homem que queria ser água 
 

1. O Símbolo químico da água é H2O 
2. H2O - 2 átomos de Hidrogénio e 1 de Oxigénio 
3. A água chegou à terra vinda dos cometas e das estrelas. 
4. A água é uma molécula. 
5. A água é a única molécula que se encontra na Terra em 3 estados. 
6. Os 3 estados da água são o sólido, o líquido e o gasoso. 
7. O ponto de ebulição da água é de 100 graus centígrados. 
8. A água no estado sólido flutua sobre o estado líquido porque tem menos             

densidade. 
9. A água é um excelente condutor de electricidade. 
10.Não podemos viver sem água, morremos ao fim de 7 dias sem a beber. 
11.A percentagem de água no corpo de um adulto é de 70/75%, de um bebé é                

de 80% e 96% num feto. 
12.A água existente na terra é a mesma há milhões e milhões de anos. 
13.O ciclo da água ou ciclo hidrológico rege os intercâmbios entre a terra, o mar               

e a atmosfera. 
14.As nuvens são formadas, principalmente, por água em estado gasoso (vapor           

de água). 
15.A água é o principal regulador da temperatura da terra. 
16.2/3 da superfície da terra estão cobertos por água. 
17.97% da água da terra é água salgada. 
18.O componente mais importante das células é a água. 
19.Cada pessoa bebe em média 1 a 2 litros de água por dia. 
20.Para se produzir um kilo de cereais são necessários 1500 litros de água. 
21.Para se produzir um kilo de carne são necessários 15000 litros de água. 
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22.  São necessários 35 litros de água em processos de arrefecimento e 
 refrigeração para se produzir um chip digital. 

23.São necessários 5680 litros de água para se produzir um barril de cerveja. 
24.Uma torneira a pingar consome 25 litros de água por dia. 
25.Num país subdesenvolvido, o uso médio diário por pessoa 

 de água é de 4,9 litros. 
26. Mais de 750 milhões de pessoas vivem com falta de água potável e 2               

milhões   morrem todos os anos por problemas relacionados com a água. 
27.A água potável para consumo vai escassear num futuro próximo. 
28.A água é chamada de "Ouro Azul" porque irá haver guerras 

 devido à sua escassez. 
29.Em 2025, 2 em cada 3 pessoas irão ter problemas relacionados com a água. 
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