
VII Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 
Ensino Fundamental - 20 ano 

 
01) A tabela periódica serve para a representação de uma combinação de tendências 
dos átomos. Ela divide os elementos qiímicos de acordo com suas propriedades, 
facilitando seu estudo e entendimento. Várias versões foram propostas para organizar 
os elementos. Sobre isto é correto afirmar:                                                         (0,6 pt) 

A) Dobehrein propôs a teoria das tríades, onde a cada dois elementos o seguinte 
em número crescente de massa apresentava propriedades semelhantes ao 
primeiro. 

B) O Químico e músico Newlands apresentou a teoria das oitavas que sugeria que 
as propriedades se repetiam no oitavo elemento em ordem crescente de suas 
massas atômicas de forma semelhante as notas musicais. 

C) Mendeleev foi quem mais se aproximou do modelo a atômico atual, ele reuniu os 
elementos em ordem crescente de número atômico, e os organizou de forma 
que os elementos de propriedades semelhantes estivessem em uma mesma 
coluna. 

D) Moseley aperfeiçoou a tabela proposta por Mendeleev organizando os 
elementos em ordem crescente de massa atômica. 

 
02) Dados os elementos níquel (Ni), Bromo (Br), Césio (Cs), Cério (Ce), escolha a 
alternativa correta:                                                                                                 (0,6 pt) 

A) O níquel é um metal representativo do terceiro período, coluna 2. 
B) O bromo é um não metal do terceiro período, família dos halogênios. 
C) O césio é um metal alcalino terroso do sexto período. 
D) O cério é um metal de transição interna do sexto período. 

 
03) Na reação de neutralização, um ácido reage com uma base formando um sal. 
Observe as bases e ácidos listados:                                                                      (0,9 pt) 
 I – H2SO4  e NaOH 
II – H3PO4 e Mg(OH)2 

III – HCl e KOH 
IV – HNO2 e Ca(OH)2 

Selecione a alternativa que apresenta o nome correto de sais formados 
respectivamente em cada alternativa: 

A) Sulfato de sódio; fosfito de magnésio, cloreto de potássio; nitrato de cálcio. 
B) Sulfito de sódio; fosfito de magnésio; clorato de potássio, nitrito de cálcio. 
C) Sulfato de sódio; fosfato de magnésio; cloreto de potássio; nitrito de cálcio. 
D) Sulfito de sódio; fosfato de magnésio; clorato de potássio; nitrato de cálcio. 

 
04) A gasolina é formada por uma mistura de vários componentes, dentre eles o 
isooctano (C8H18), o qual sua combustão está representada pela equação:       (0,6 pt) 
 
C8H18 (l) + 12,5 O2 (g) → 8CO2(g) + 9H2O(l)    ∆H0 < 0 
 
Com relação a combustão completa do isooctano,  é falso afirmar: 

A) A energia potencial dos produtos é maior do que a dos reagentes. 
B) A reação é exotérmica. 
C) A massa total dos reagentes é igual a dos produtos. 
D) Se a combustão ocorrer em um recipiente imerso em um banho de água, o 

banho será aquecido. 
 
05) Como você sabe, mesmo a chuva não poluída já é naturalmente ácida, com pH 
em torno de 5,6 devido ao CO2 do ar. Porém a chamada chuva ácida  tem teor de 
acidez maior que o da chuva isenta de poluição, isto é, seu pH é inferior a 5,3. A 
precipitação ácida ocorre quando há um aumento na concentração de dióxido de 

 Inscrição: 



enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NO, NO2 e N2O5). Com relação a chuva ácida 
marque a alternativa falsa.                                                                                  (0,5 pt) 
 

A) A formação de ácidos ocorre quando óxidos de enxofre e nitrogênio entram em 
contato com o vapor de água na atmosfera. 

B) Se colocarmos o papel tornassol na água de chuva ácida, ocorrerá uma 
interação e o mesmo adquirirá a cor vermelha. 

C) A chuva ácida é formada principalmente por HNO3 e H2SO4. 
D) As chuvas ácidas não exercem ação em terrenos compactos ricos em CaCO3. 

 
06) Quais das substâncias abaixo é uma molécula apolar com ligações polares: 

 (0,5 pt) 
A) H2O. B) HCl. C) C)O2. D) CH4. 

 
07) A solução sulfocrômica é uma solução de limpeza feita de ácido sulfúrico e 
dicromato de potássio muito utilizada em laboratório. Com base nesta afirmação e nos 
conhecimentos de química assinale a alternativa falsa:                                       (1,0 pt) 

A) A solução sulfocrômica é uma solução comburente (oxidante) que em contato 
com água produz uma reação fortemente exotérmica. 

B) A solução sulfocrômica é perigosa por formar ácido crômico que contém cromo 
VI (um metal pesado) que é cumulativo nos ossos. 

C) A solução sulfocrômica é utilizada em laboratório para esterilização de vidraria. 
D) A solução sulfocrômica é utilizada em laboratório como oxidante forte na 

limpeza de vidrarias. 
 
08) Para fazer um experimento de titulação ácido-base em um laboratório é 
recomendado utilizar as seguintes vidrarias:                                                        (0,5 pt) 

A) erlenmeier; funil, bureta e becker. 
B) kitassato, balão de fundo chato, pipeta e bastão. 
C) erlenmeier; balão de fundo redondo, bureta e becker. 
D) kitassato, balão volumétrico, pipeta e bastão. 
 

09) “Estudos apontam que a amônia adicionada ao tabaco aumenta os níveis de 
absorção de nicotina pelo organismo. Nos cigarros canadenses, por exemplo, os 
níveis médios de amônia são bem baixos (8,8 miligramas)” (Veja, 29/5/1996). Sobre a 
amônia e seus compostos podemos afirmar que:                                                 (0,6 pt) 

A) O gás amônio em água forma uma base fraca. 
B) O NH4OH tem um elevado grau de ionização. 
C) Todas as bases são compostos ternários oxigenados e sólidos de alto ponto de 

fusão. 
D) O NH4OH e NH3 são consideradas como base forte. 
 

10) Quando não há fornecimento externo de energia, os elétrons se mantêm 
naturalmente num estado de mínima energia possível, denominado estado 
fundamental. Assinale a alternativa correta:                                                          (0,9 pt) 

A) O segundo nível de energia ou segunda camada eletrônica como também é 
denominada comporta 18 elétrons no máximo e possui 2 subníveis s e p. 

B) Os elétrons distribuem-se no átomo de modo a ocupar os níveis eletrônicos em 
ordem decrescente de energia. 

C) O diagrama de energia proposto pelo químico americano Linus Carl Pauling 
(1901-1994) é baseado na soma dos números quânticos m  + . 

D) A distribuição eletrônica em ordem energética termina com os elétrons mais 
energéticos do átomo no estado fundamental que não são necessariamente os 
mais externos do átomo. 



 
11) A parafina sólida é uma mistura de hidrocarbonetos principalmente alcanos, sendo 
utilizada como combustível, lubrificante, isolante elétrico, base para goma de mascar e 
na fabricação de cosméticos. Sobre os hidrocarbonetos assinale a alternativa correta:  

(0,5 pt) 
A) São substâncias formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio. 
B) São substâncias mais polares que os álcoois. 
C) Possuem baixos pontos de fusão e ebulição em comparação aos compostos 

polares etanol e ácido acético. 
D) Os hidrocarbonetos são divididos em dois grupos aromáticos e alifáticos. 

 
12) A palavra álcool, usada no dia-a-dia, em geral refere-se a um composto específico, 
álcool etílico ou etanol (álcool comum). Na química álcool é uma extensa classe de 
compostos. Assinale a alternativa falsa:                                                               (0,6 pt) 

A) Devido a presença do grupo funcional –OH, as moléculas de álcool podem 
estabelecer pontes de hidrogênio com a água. 

B) O álcool terciário apresenta grupo funcional –OH ligado a carbono terciário. 
C) Os álcoois possuem na molécula uma parte polar referente a cadeia carbônica 

e uma parte apolar referente ao funcional –OH. 
D) O álcool etílico ou etanol apresenta dois átomos de carbonos. 
 

13) Toda camada de um átomo possui uma órbita circular. As demais, se existirem, 
serão elípticas. Sejam as camadas L e M representadas por suas órbitas:          (1,0 pt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com respeito aos subníveis: x, y, z, t  e  w, assinale a alternativa correta: 
A) y = 2p   e   w = 3p. 
B) x = 2s   e    t = 3d. 

C) z = 3s   e   w = 3p. 
D) y = 2p   e   z = 3s.  

 
14) No laboratório de química de um determinado colégio existem 18 mL de uma 
solução de Ácido Sulfúrico com a concentração de 6,0 mol/L. Se um aluno adiciona 72 
mL a essa solução, sua nova concentração será:                                                (0,6 pt) 

A) 0,8 mol/L. B) 1,2 mol/L. C) 1,5 mol/L D) 2,4 mol/L. 
 
15) À medida que a população aumenta, e que aumenta a quantidade de poluentes 
ambientais são necessários mais recursos e serviços para garantir o suprimento de 
água potável. Com relação a poluição da água, assinale a alternativa correta:    (0,6 pt) 

A) A presença de oxigênio, O2, dissolvido na água não é indicador importante da 
sua qualidade. 

B) As bactérias aeróbicas consomem o oxigênio dissolvido na água a fim de oxidar 
os materiais orgânicos. 

C) Os materiais orgânicos que as bactérias oxidam não são biodegradáveis. 
D) Os materiais biodegradáveis são rejeitos consumidores de hidrogênio, H2. 
 
Dados que podem ser utilizados nesta prova: 
Elemento Z A Elemento Z A Elemento Z A 

H 1 1,0 Mg 12 24,3 Ca 20 40,1 
C 6 12,0 P 15 31,0 Ni 28 58,9 
N 7 14,0 S 16 32.1 Br 35 79,9 
O 8 16,0 Cl 17 35,5 Cs 55 132,9 

x 
y 

z t

w 



Na 11 23,0 K 19 39,1 Ce 58 140,1 
 


