
 
                                                                  NÚMERO DE INSCRIÇÃO                             

 
VIII Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Médio - 2o Ano 
 

01) No conjunto de quatro números quânticos (n, l, ml , ms), identifique qual o conjunto que  pode 
existir para um elétron em um átomo.                                                                                    (0,4 pt) 

 
      A) { 5, 5, -1, + ½ }.    B) { 3, 0, -1, - ½ }.    C) { 6, 0, 0, + ½ }.    D) { 4, 3, + 4, + ½ }. 

 
02) Na época em que J. J. Thomson conduziu seu experimento de raios catódicos, a natureza do 
elétron era uma dúvida. Alguns o consideravam uma forma de radiação; outros acreditavam que 
era uma partícula. Algumas das propriedades dos raios catódicos suportam o modelo da 
radiação ou de partícula para o elétron. Assinale a alternativa que associa corretamente a 
propriedade com o modelo.                                                                                                    (0,9 pt) 

 
A) Viajam a velocidades mais baixas que a da luz – modelo da radiação. 
B) Eles passam através de folhas metálicas – modelo de partícula. 
C) Seu caminho é defletido quando passam através de placas eletricamente carregadas – 

modelo de partícula. 
D) Se um objeto for colocado em seu caminho, eles apresentam uma sombra – modelo de 

partícula.   
 

03) Ernest Rutherford, cientista nascido na Nova Zelândia, realizou em 1911 um experimento 
que conseguiu descartar de vez o modelo atômico de esfera rígida. A experiência de Rutherford 
permitiu:                                                                                                                                  (0,7 pt) 

 
A)   Evidenciar que o modelo de Bohr estava correto. 
B) A descoberta do nêutron. 
C) Mostrar que a maioria das partículas alfa não atravessava a folha de ouro. 
D) Fazer uma estimativa de que o raio de um átomo de ouro é cerca de dez mil vezes maior que 

o raio do núcleo. 
 
04) Toda reação química é acompanhada de uma variação de energia interna, ∆U, e de uma 
variação de entalpia, ∆H. O número de reações cujo valor de ∆H pode ser medido com precisão 
utilizando-se um calorímetro é bastante limitado, portanto é muito útil calcular teoricamente o 
valor de ∆H  de uma reação química. Uma das leis que nos auxilia neste cálculo é a lei de Hess. 
Considerando esta lei, é correto afirmar que para a equação X: 
 
Equação X:   3C(s)  +  4H2(g)  →   C3H8(g) ;  e dadas as equações: 
 
Equação 1:   C3H8(g)  +  5O2(g)  →   3CO2(g)   +   4H2O(l)         ∆H1

o = - 2220 kJ 
Equação 2:   C(s)  +  O2(g)  →   CO2(g)                                      ∆H2 

o = - 394 kJ 
Equação 3:   H2(g)  +  ½ O2(g)  →   H2O(l)                                 ∆H3 

o = - 286 kJ 
 
A variação de entalpia ∆H é igual a:                                                                                      (0,9 pt) 
 
A) [6x(∆H2 

o)  +  8x(∆H3 
o) – (∆H1 

o)].                C)  [3x(∆H2 
o) +  (– ∆H1 

o)  –  4x(∆H3 
o)]. 

B)  [(– ∆H1 
o)  +  3x(∆H2 

o)  +  4x(∆H3
o)].            D)  [(– ∆H1 

o) – 3x(∆H2 
o) – 4x(∆H3 

o)]. 
 
05) O metal mercúrio (Hg) é tóxico, e pode ser absorvido via gastrintestinal pelos animais. A 
análise da água de um rio no Estado de Rondônia revelou uma quantidade de mercúrio com 
concentração de 5,0 x 10 – 5 mol/L. Qual a massa aproximada, em mg de mercúrio, ingerida por 
um garimpeiro, ao beber um copo contendo 250 mL desta água?                                        (0,7 pt) 
 
A) 2,5 x 10 – 1                      B) 2,5               C) 5,0                      D) 5,0 x 10 – 1 
 
06) Se os átomos de hidrogênio do metano forem substituídos pelos radicais metil, n-propil, ter-
butil e isobutil, teremos um hidrocarboneto cuja fórmula molecular será:                              (0,4 pt) 
  
A) C15H30                    B) C13H26               C) C13H28                     D) C14H30 

 
 

 



 
07) Um dos maiores inconvenientes da presença da poluição do ar é o fato dele causar irritação 
na córnea e também problemas respiratórios, como por exemplo, bronquite. A combustão do 
álcool e da gasolina dos automóveis produz uma mistura de dióxido de carbono (CO2), monóxido 
de carbono (CO), carvão (C) pulverizado e água. Daí pode-se afirmar corretamente que:   (0,4 pt)   
                                                                                                 
A) A produção  de  CO2   faz  aumentar  muito a concentração desse gás na atmosfera e como 

conseqüência ocorre o aumento do buraco de ozônio. 
B) O CO é um gás extremamente tóxico. Pode ser detectado pelo seu cheiro característico. 
C) O carvão (C) pulverizado é conhecido como fuligem, responsável pela cor escura da fumaça 

que sai do escapamento de alguns automóveis. 
D) Normalmente o CO que sai do escapamento dos automóveis é formado a partir de uma 

combustão completa.  
 
08) Considere a seguinte tabela referente a elementos químicos representativos: 
 

ELEMENTO Z CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA 
E 13 2, 8, 3 
G 14 2, 8, 4 
L 16 2, 8, 6 
M 34                       2, 8, 18, 6  

 
Com respeito a esses elementos químicos, assinale a alternativa correta.                           (0,7 pt) 
 
A) O elemento G pertence à família do Nitrogênio. 
B) O elemento que possui maior raio atômico é o M. 
C) O elemento L é menos eletronegativo do que o elemento M. 
D) O elemento que possui menor eletroafinidade é o E. 
 
09) O carbono é um elemento químico fabuloso. O nome carbono foi dado por Lavoisier em 
1789, do latim carbo, significa carvão. Nos compostos de carbono: CH3OH, CH2O, H2CO3 e CO2, 
a hibridização do carbono e arranjo espacial são, respectivamente:                                     (0,9 pt) 
 
A) sp3 – tetraédrica; sp2 – trigonal; sp2 – trigonal; sp – linear. 
B) sp3 – tetraédrica; sp2 – trigonal; sp3 – tetraédrica; sp2 – trigonal. 
C) sp2 – trigonal; sp3 – tetraédrica; sp2 – trigonal; sp – linear. 
D) sp3 – tetraédrica; sp2 – trigonal; sp3 – tetraédrica; sp – linear. 
 
10) Assinale a alternativa em que o exemplo citado está correto com a propriedade coligativa 
correspondente.                                                                                                                      (0,9 pt) 
 
A) A elevação do ponto de ebulição da água do mar em relação à água destilada é diretamente 

proporcional à concentração molal dessa solução - crioscopia. 
B) Uma forma de combater a poluição por resíduos ácidos é neutralizar antes que sejam 

lançados na rede de esgotos e acabem por poluir os rios. Essa medida pode vir a ter 
conseqüências graves, provocando a morte de peixes por um processo de osmose - 
osmoscopia. 

C) Diminuição do ponto de congelamento devido à adição de sal em uma rodovia coberta de 
gelo - ebulioscopia. 

D) Determinação experimental da fração molar de um solvente qualquer, utilizando a 
propriedade de diminuição da pressão de vapor e a lei de Raoult - tonoscopia. 

 
11) Assinale a alternativa correta com respeito à segurança no laboratório de química.      (0,4 pt) 
                                                                                                                                                 
A) Um chuveiro é instalado dentro do laboratório de química para banhos urgentes, caso 

aconteça um acidente quando uma solução salina tenha contato direto com seu corpo. 
B) As substâncias consideradas voláteis e tóxicas são manipuladas na capela. 
C) Ao concluir sua parte experimental com o potássio metálico, jogar o que sobrou dele na pia, 

pois devido sua contaminação com o ambiente, não pode mais voltar para o frasco em que 
estava. 

D) Para que a pipeta volumétrica fique totalmente seca, deve secá-la na estufa. 
 
 
 



 
12) Costuma-se comentar que o consumo de ácido sulfúrico indica o desenvolvimento industrial 
de um País. Sendo o ácido sulfúrico muito reativo, sua ação química pode se dar de formas 
diferentes. Analise as quatro reações, identifique a ação química do ácido sulfúrico, e assinale a 
alternativa na ordem correta de cima para baixo.                                                                  (0,9 pt) 
 
 I –  C   +   2H2SO4(conc.)                                     CO2   +   2SO2   +   2H2O 
                                                  
II –  2NaCl   +   H2SO4(conc.)         ∆                 Na2SO4    +   2HCl 
 
III – C6H6   +   H2SO4(conc.)                                 C6H5 – SO3H   +   H2O 
                              
IV – HCOOH                                        H2O   +   CO 
                                     ∆ / H2 SO4(conc.) 

 
A) Oxidante, ácida, desidratante, sulfonante.        C) Ácida, desidratante, sulfonante, oxidante. 
B) Oxidante, ácida, sulfonante, desidratante.        D) Ácida, oxidante, desidratante, sulfonante. 
 
13) O cobre metálico ao reagir com o ácido nítrico forma nitrato cúprico, monóxido de nitrogênio 
e água. Após escrever a equação desta reação química e equilibrar seus coeficientes, assinale a 
alternativa que representa a massa aproximada de nitrato cúprico obtida a partir de 2,0g de ácido 
nítrico.                                                                                                                                     (0,4 pt) 
  
A) 2,2g             B) 1,1g              C) 2,5g             D) 3,2g 
 
14) Com relação aos aparelhos básicos do laboratório de química, faça a associação adequada 
da coluna da esquerda com a coluna da direita, em que são listados seus usos mais freqüentes:                                                                                                                               
                                                                                                                                                (0,7 pt) 
   1. Almofariz e pistilo                      I - Medidas precisas de volumes fixos de líquidos. 
   2. Bureta                                      II - Medidas aproximadas de volumes de líquidos. 
   3. Funil de Büchner                     III - Filtração a pressão reduzida. 
   4. Pipeta volumétrica                  IV - Medidas volumétricas precisas de líquidos. 
   5. Proveta                                    V - Trituração e homogeneização de materiais sólidos.                                                         
 
A seqüência correta é: 
 
A) 1 – V; 2 – IV; 3 – III; 4 – I; 5 – II.                  C) 1 – V; 2 – IV; 3 – III; 4 – II; 5 – I. 
B) 1 – V; 2 – I; 3 – III; 4 – II; 5 – IV.                  D) 1 – III; 2 – I; 3 – V; 4 – IV; 5 – II. 
 
15) Em 1850 eram conhecidos cerca de 60 elementos químicos e estudá-los sem uma forma 
eficiente de organização estava tornando-se cada vez mais difícil. Sobre as contribuições 
históricas para a elaboração da classificação moderna dos elementos químicos, julgue os itens 
abaixo marcando V para os verdadeiros e E para os errados: 
1. A lei periódica de Mendeleev – Meyer teve grande sucesso, pois estabeleceu uma 
regularidade que até hoje é confirmada. 
2. Mendeleev foi um importante cientista russo. Graças à sua criatividade foi capaz de propor 
sozinho uma organização original para os elementos químicos, sem a contribuição anterior de 
outros cientistas. 
3. Muitas vezes houve disputas entre os cientistas sobre quem foi o pioneiro na descoberta e na 
síntese de átomos de novos elementos. 
4. A lei de Moseley fez com que a tabela periódica de Mendeleev fosse totalmente abandonada, 
pois demonstrou que era um grande engano. 
Assinale a seqüência correta.                                                                                                (0,7 pt) 
 
A) 1 – V; 2 – V; 3 – V; 4 – E.                    C) 1 – E; 2 – E; 3 – V; 4 – E. 
B) 1 – V; 2 – E; 3 – V; 4 – E.                    D) 1 – E; 2 – V; 3 – E; 4 – V. 
            . 

Dados que podem ser necessários para prova: 
 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

H 1      1,0 Na 11 23,0 
C 6 12,0 Cl 17 35,5 
N 7 14,0 Cu 29 63,5 
O 8 16,0 --- --- --- 



 


