
 
 
                                                           NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 
VIII Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental - 7a Série 
 

01)  A produção mundial de energia proveniente de fontes não-renováveis tem duração 
limitada. Pensando nisso, o tema do “X Encontro de Estudantes e Profissionais de Química 
do Ceará”, que será realizado no período de 29 a 31 de Agosto de 2005 é “Fontes 
Renováveis de Energia”. Assinale a alternativa em que pelo menos um item não é fonte de 
energia.                                                                                                                            (0,7 pt) 

 
A) Sol, Geotérmica, Movimentos das Águas. 
B) Gás Natural, Tração Animal, Movimentos dos Ventos. 
C) Vegetação, Reações Químicas, Carvão.                                                                                                      
 D)  Petróleo, Alimentos, Álcool. 
 
02) As afirmativas ficam corretas se completarmos as lacunas com as palavras: 
      I – substância(s), II – corpo(s), III – objeto(s), IV – mistura(s): 
 

• Porções limitadas de matéria são denominadas _____. 
• Estes _____ após processamento são transformados em _____. 
• Quando uma _____ é separada de outra, tínhamos uma _____. 
• A maioria dos _____ é constituído por uma _____de diferentes tipos de matéria. 

       
     A ordem correta, em seqüência e de cima para baixo é:                                                (0,7 pt)                                                           
  

 A) II, II, I, IV, I, II, IV.                 C) III, III, I, IV, I, II, IV.       
 B) II, II, III, IV, I, II, IV.               D) II, II, III, I, IV, II, IV. 
                                                  
03) Em qual das seguintes situações não é necessário aplicar o método científico?    (0,4 pt) 
 
A) Descoberta de novos remédios para a cura da aids. 
B) Diagnóstico de traqueostomia a ser realizado em um paciente.                                                                                                                                                          
C) Construção da Biblioteca da sua Escola.   
D) Processos de obtenção de gás natural para veículos. 
 
04) Nos laboratórios de química os trabalhos devem ser realizados com bastante cuidado 
para evitar acidentes. Com respeito a isso, a alternativa falsa é:                                  (0,4 pt) 
 
A) As garrafas de polietileno são adequadas para armazenar soluções básicas. 
B) Usar roupas de fibras sintéticas e lentes de contato não é aconselhado nos laboratórios 

de química. 
C) Antes de usar um reagente, devemos verificar em seu rótulo se o mesmo é corrosivo, 

tóxico, inflamável ou material radioativo. 
D) O bico de bunsen é adequado para o aquecimento de materiais inflamáveis. 
 

          05) Faça a correlação entre as propriedades gerais da matéria e seus respectivos 
exemplos.  Assinale a alternativa que indica a ordem correta de cima para baixo.        (0,7 pt) 
 
  I) Impenetrabilidade               (  ) Desgaste do ferro por um esmeril.                                             
 II) Divisibilidade                      (  ) Transbordamento  da  água  de um copo após a adição 
                                                      de uma colher de açúcar.  
III) Elasticidade                        (  ) Se uma bola for chutada, ela se movimentará, e depois  
                                                      irá parando aos poucos. 

  IV) Inércia                                 (  ) Comportamento da pele quando recebe um beliscão. 
                                                                 
A) I, II, IV, III.                  B) II, IV, I, III.                  C) II, I, IV, III.                  D) II, I, III, IV. 
 
 

 



 
 
06) Com relação às propriedades físicas e organolépticas da matéria, assinale a alternativa 
correta.                                                                                                                            (0,4 pt) 
 
A) As propriedades  físicas dizem respeito aos fenômenos e medidas físicas, tais como:  
     temperatura de ebulição, densidade e combustão. 
B) As propriedades organolépticas são as que impressionam nossos sentidos, como cor,    
     odor e dureza. 
C) O calor específico, a temperatura de fusão e a dureza são exemplos de propriedades  
     físicas da matéria. 
D) O odor, o calor específico e o sabor, são propriedades organolépticas da matéria. 
 
07) O ar das grandes cidades contém muitos gases, entre eles, o dióxido de enxofre e o 
dióxido de nitrogênio que através de reações químicas, dão origem, respectivamente, aos 
ácidos sulfúrico e nítrico. Assinale a alternativa que representa as fórmulas moleculares das 
substâncias químicas, na ordem que foram citadas no enunciado acima.                     (0,9 pt) 
 
A) SO2, N2O, H2SO4, HNO2.               C) SO2, NO2, H2SO3, HNO3. 
B) SO2, NO2, H2SO4, HNO3.                        D) S2O, NO2, H2SO4, HNO3. 
 
08) Com relação à vidraria e a sua utilização no Laboratório de Química, assinale a 
alternativa falsa.                                                                                                              (0,4 pt) 

   
A) A proveta serve para medir e transferir volumes de líquidos, com precisão. 
B) A pipeta graduada é utilizada para medir e transferir volumes de líquidos. 
C) O tubo de ensaio é usado para testar reações químicas com pequenas quantidades de 

reagentes. 
D) O vidro de relógio é usado para pesar pequenas quantidades de substâncias. 
 
09) Analise as situações abaixo e assinale a alternativa correta.                                   (0,9 pt) 
 
         Estado Inicial                                                                             Estado Final 
 
I)            Água                   H2SO4 / corrente elétrica                    Gás Hidrogênio e Gás Oxigênio 
 
II)     Sal de Cozinha         Água/temperatura ambiente                              Salmoura 
 
III)    Ar atmosférico               Compressão do Ar                          (Oxigênio e Nitrogênio) líquidos 
                                         Diminuição da temperatura 
 
IV)   Água oxigenada                          Luz                                        Água e gás Oxigênio 
 
A) I e III são transformações químicas.                  C) I e II são transformações físicas. 
B) II e IV são transformações físicas.                    D) I e IV são transformações químicas. 
 
10) As águas das chuvas em ambientes não poluídos e em ausência de raios e relâmpagos 
é levemente ácida. Isto acontece devido à dissolução de um gás existente na atmosfera que 
reage com vapor d’água formando um ácido fraco. Assinale a alternativa que apresenta 
respectivamente as fórmulas do gás citado e do ácido formado.                                   (0,9 pt) 
 
A) NO2; HNO2.                  B) SO2; H2S.                  C) CO2; H2CO3.                  D) Cl2; HClO. 
 
11) Uma das propriedades específicas da matéria é o estado físico em que se apresenta. 
São características dos sólidos, líquidos e gases, respectivamente:                             (0,4 pt) 
                 pt) (0,7 pt) (0,7 pt) (0,7 pt) (0,7 pt) (0,7 pt) 
A) Forma definida, alta força de coesão, volume variável. 
B) Forma definida, volume definido, baixa força de coesão. 
C) Volume variável, forma variável, baixa força de coesão. 
D) Alta força de coesão, volume variável, forma variável. 
 
 



 
 
12) A cânfora, usada em cremes refrescantes, e o picolé de tamarindo sofrem, 
respectivamente, as seguintes mudanças de estado, à temperatura de 25oC e pressão 
ambiente:                                                                                                                         (0,7 pt) 
 
A) Fusão e sublimação.                        C) Solidificação e fusão. 
B) Sublimação e evaporação.               D) Sublimação e fusão. 
 

 13) Considere os seguintes fatos: 
 
   I – Grandes  extensões  de  matas  e  florestas  estão  sendo  destruídas  por queimadas e   
        desmatamentos. 
  II – O dióxido de carbono tem longo tempo de permanência na atmosfera. 
 III – Os  combustíveis  mais utilizados em veículos são gasolina e óleo diesel. Gás natural e  
        etanol são bem menos utilizados. 
 
A intensificação do efeito estufa, que pode vir comprometer seriamente o clima do planeta, 
está relacionado somente com:                                                                                       (0,9 pt) 
 
A) II.               B) I, II e III.         C) II e III.             D) I e II.             
 
14) Com relação à importância da Química no cotidiano, assinale a alternativa correta. 
                                                                                                                                         (0,7 pt) 
A) A Química é feita somente em laboratórios fechados e por cientistas especializados.  
B) O organismo humano é um laboratório químico dos mais sofisticados, onde os alimentos 

são transformados somente em constituintes do seu corpo.  
C) Foi graças a curiosidade humana e as tentativas de fazer misturas, que se começou a 

perceber as reações químicas, e produtos como sabão, tinta, vinho, cerveja, e alguns 
medicamentos passaram a fazer parte da vida das comunidades antigas. 

D) A Química se propõe a mostrar que ela está presente em segmentos limitados da nossa 
vida, uma vez que o mundo material é constituído de substâncias, que são estudadas 
através desta ciência. 

 
15) Assinale a alternativa em que todos os itens são substâncias puras.                      (0,9 pt) 
 
A) Sacarose, ouro 18 quilates, tinta de caneta, plástico. 
B) Adoçante dietético, ouro 24 quilates, fenolftaleína, papel. 
C) Frutose, ouro 24 quilates, fenolftaleína, celulose. 
D) Açúcar mascavo, ouro 18 quilates, tinta de caneta, polietileno. 
 

 
Dados que podem ser necessários nesta prova: 
 

Elemento Símbolo 
Carbono  C 
Cloro Cl 
Enxofre S 
Hidrogênio H 
Nitrogênio N 
Oxigênio O 
Sódio Na 

 


