
 
 
                                                                 NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 
VIII Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental - 8a Série 
 

01) Com relação ao método científico, assinale a alternativa correta:                            (0,7 pt) 
 

A) O método científico é um conjunto de concepções sobre o homem, a natureza e o 
próprio conhecimento, que despreza um conjunto de regras de ação e de 
procedimentos, para se construir o conhecimento científico. 

B) O método científico é um traço característico tanto da ciência pura como da ciência 
aplicada.  

C) Sem o método científico tornar-se-ia incompreensível falar de ciência, porque não 
poderia ser colocada em evidência a única seqüência operacional, para alcançar 
determinado fim científico. 

D) O método científico implica em utilizar de forma adequada a experimentação, sem 
preocupar-se com a reflexão.  

 
          02) Os ácidos são muito comuns em nosso dia-a-dia, como por exemplo, o vinagre usado 

para preparar alimentos, que contém o ácido acético. Faça a correlação entre a primeira e 
segunda coluna e assinale a alternativa que indica a ordem correta de cima para baixo: 
                                                                                                                                         (0,9 pt) 
   I) Ácido Sulfúrico                            (   ) Responsável pela digestão no organismo humano. 
  II) Ácido Clorídrico                           (   ) Usado na fabricação de tintas. 
 III) Ácido Cianídrico                          (   ) Encontrado na coca-cola. 
IV) Ácido Fosfórico                            (   ) Usado na fabricação de plásticos. 
 
A) II, III, IV, I.               B) IV, I, II, III.             C) IV, III, II, I.               D) II, I, IV, III. 
 
03) A Platina é um metal utilizado em tratamento de tumores. Sobre seu átomo, 195Pt, é 
correto afirmar que possui:                                                                                              (0,4 pt) 
                                                                                                      
A) 117 elétrons.         B) 195 nêutrons.        C) 117 nêutrons.        D) 195 prótons.       
 
04) Em alguns países os problemas de poluição ambiental têm sido sistematicamente 
atacados pelo governo e pela sociedade, e algumas soluções já foram alcançadas. No Brasil 
e em muitos outros países, surgiram as Leis Ambientais para impedir que substâncias 
agressivas fossem lançadas no ambiente sem antes passar por tratamento adequado. Com 
respeito aos problemas ambientais, relacione as colunas abaixo, e assinale a alternativa que 
apresenta a seqüência correta de cima para baixo.                                                      (0,7 pt) 
 
  I) Efeito Estufa                               (   ) Resíduos domésticos e agrotóxicos, podendo causar   
                                                               desequilíbrios ecológicos. 
 II) Chuva Ácida                               (   ) Aumento de gases na  atmosfera  podendo provocar  
                                                               elevação do nível do mar. 
III) Fontes de Poluição da água       (   ) Lançamento de SO2 na atmosfera a partir  de  fontes  
                                                               poluidoras, podendo causar danos a saúde. 

  IV) Redução da camada                   (   ) O uso cada vez maior de “sprays” podem destruir    
     de ozônio                                          gases  da estratosfera,  provocando câncer de pele. 
 
A) III, IV, II, I.              B) III, II, I, IV.               C) IV, I, II, III.               D) III, I, II, IV. 

 
05) Quando dois ou mais líquidos formam uma mistura heterogênea, dizemos que são 
líquidos imiscíveis. Na separação de líquidos imiscíveis, a forma mais adequada é utilizar: 
                                                                                                                                         (0,7 pt) 
A) Balão de destilação e condensador.       C) Funil de decantação e erlenmeyer. 
B) Balão de fundo redondo e proveta.         D) Funil de Büchner e becker. 
 
 

 



 
06) Assinale a alternativa correta que apresenta as características diferentes e comuns 
para os átomos de  151 Sm, 152 Eu   e  154 Tb.                                                                   (0,4 pt) 
 
               diferentes                                   comuns 
 
A) números de elétrons                        são isóbaros 
B)   números atômicos                  todos têm 89 elétrons 
C) números de nêutrons                       são isótonos     
D)    massas atômicas                   todos têm 89 nêutrons 

 
07) Nas indústrias e nos laboratórios de química são empregados diversos métodos de 
separação para a purificação de materiais. Muitos desses processos são utilizados 
diariamente por todos nós. Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, que 
associa o processo de separação (coluna da esquerda), com sua aplicação (coluna da 
direita).                                                                                                                             (0,9 pt) 
 
  1. Extração por solvente                (   ) Obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar.                                              
  2. Evaporação                                (   ) Preparação de um cafezinho. 
  3. Destilação natural                      (   ) Formação da chuva. 
  4. Centrifugação                            (   ) Análise de sangue. 
                                                                    
A) 2, 1, 3, 4.             B) 2, 4, 3, 1.                 C) 4, 1, 3, 2.               D) 2, 1, 4, 3. 

 
08) Classificar os fenômenos abaixo em Físicos (F) ou Químicos (Q): 
 
      (   ) Transformação de gelo-seco em gás carbônico. 
      (   ) Transformação de leite em iogurte. 
      (   ) Dissolução do cloreto de sódio (sal de cozinha) em água. 
      (   ) Formação de caramelo a partir de açúcar. 
      (   ) Obtenção do vinho  a partir do suco de uva. 
      (   ) Escurecimento da prata. 
 
Assinale a seqüência correta de cima para baixo.                                                          (0,4 pt) 
 
A )  F, Q, F, Q, Q, Q.       B) F, F, F, Q, Q, Q.        C) Q, Q, F, F, Q, Q.       D) F, Q, F, F, Q, Q.       
 
09) Assinale (V) para a afirmação verdadeira ou (F) para a afirmação falsa:                  
 
(   ) Queimadura  com  ácido  lava-se  com  bastante  água  e  depois  com  solução  de  
       bicarbonato de sódio. 
(   ) O leite de magnésia é um dos materiais de primeiros socorros usado no  laboratório  
       de química. 
(   ) É normal a contaminação de material no laboratório de química. Nada que preocupe. 
(   ) A espátula de metal assemelha-se a uma colher, sendo usada para  retirar  porções  
       de substâncias líquidas de diversos recipientes quando estas vão ser medidas. 
(   ) O bastão de vidro somente é usado para agitar líquidos. 
 
A alternativa correta, de cima para baixo, é:                                                                   (0,9 pt) 
 
A) V, V, F, F, V.        B) V, V, V, F, F.          C) V, V, F, F, F.       D) F, F, F, V, V. 
 
10) Assinale a alternativa correta.                                                                                   (0,4 pt) 
 
A) Os elementos químicos podem se combinar de diversos modos, formando substâncias 

simples, que podem ser desdobradas em outros elementos. 
B) Uma substância composta não pode ser pura. 
C) Embora o número de substâncias compostas seja da ordem de milhões, não é possível 

prever a infinidade de substâncias simples existentes. 
D) Os compostos são combinações de elementos químicos. Os átomos de elementos 

químicos diferentes em um composto estão presentes em uma razão constante e 
característica. 
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11) Assinale a alternativa que relaciona corretamente:                                                  (0,4 pt) 
 
                                                      I                         II                         III                 IV 
                                                                                                         
F – Bureta 
G – Balão Volumétrico                                                                                                                      
H – Proveta                                                                                                                
L – Erlenmeyer                                                                                                             
 
 
A) F-I; G-III; H-IV; L-II.              C) F-IV; G-II; H-I; L-III. 
B) F-IV; G-III; H-I; L-II.              D) F-IV; G-III; H-II; L-I. 
 
12) O gráfico à direita corresponde ao aquecimento de  
uma substância, inicialmente na fase sólida.    
A  partir  dele pode-se afirmar:                           (0,9 pt) 
                                                                
A) A 120oC a substância estará toda transformada  em 
      vapor. 
B) O tempo em que a substância permanece no estado 
      líquido é de 10 minutos. 
C) A fase sólida e líquida coexiste por 40 minutos. 
D) O ponto de ebulição da substância é 80oC. 
 
13) Ao nosso redor, nos deparamos com uma grande variedade de misturas. A própria 
natureza é prodigiosa, como podemos observar nas plantas, nos mares e no céu. Muitas 
vezes, porém, os componentes de uma mistura precisam ser separados para melhor 
aproveitamento. Assinale a alternativa que apresenta apenas técnicas de separação de 
misturas.                                                                                                                          (0,7 pt) 
 
A) Destilação, catação, levigação e flotação. 
B) Destilação, filtração, levigação e decomposição. 
C) Filtração, destilação fracionada, dissolução e decantação. 
D) Filtração, condensação, decantação e destilação. 
 
14) O esquema ao lado representa três tubos de ensaio de 
mesmo diâmetro, contendo cada um a mesma massa de 3 
líquidos incolores: X, Y e Z. Suas respectivas densidades, em 
g/cm3, são: 1,05; 0,75; 1,40. Pode-se afirmar que os tubos I, II e III 
contém, respectivamente:                                                     (0,7 pt) 
 
A) X, Y. Z.       B) Y, X, Z.           C) Z, X, Y.            D) Z, Y, X. 
 
15) Levando-se em consideração a classificação dos ácidos e das bases, assinale a 
alternativa incorreta.                                                                                                       (0,9 pt) 
  
A) Ácido sulfúrico: forte, oxiácido e diácido.    
B) Ácido sulfídrico: fraco, hidrácido e monoácido.     
C) Hidróxido de amônio: fraco, monobase e solúvel em água.                                                                                            
D) Hidróxido de cálcio: forte, dibase e parcialmente solúvel em água. 
 

Dados que podem ser necessários nesta prova: 
 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
H 1 Mg 12 Sm 62 
C 6 P 15 Eu 63 
N 7 S 16 Tb 65 
O 8 Cl 17 Pt 78 
Na 11 Ca 20 --- --- 



 


