
 
 
 
 
                                                                   NÚMERO DE INSCRIÇÃO    

 
IX Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental - 1o Ano 
 

01) De um modo geral os ácidos são tóxicos e corrosivos, portanto não se deve ingeri-los, respirá-los ou 
deixar que  entrem em contato com a pele. Levando-se em consideração a classificação dos ácidos, 
assinale a alternativa incorreta.                                                                                                       (0,9 pt) 
 

A) Na ionização, os ácidos H3PO4, H3BO3 e H3AsO4 são considerados triácidos. 
B) De acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula, o ácido sulfídrico e o ácido fosfórico 
são respectivamente hidrácido e oxiácido. 
C) Ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido bórico são exemplos de ácidos fortes. 
D) O ácido sulfúrico é um líquido pouco volátil e o ácido nítrico é um líquido volátil. 

 
02) “E se ... a água dos oceanos fosse doce?” Claro que é sonhar demais. Para analisar o que 
aconteceria com a humanidade, os pesquisadores deveriam elaborar um Projeto de Pesquisa, 
relacionando as possíveis hipóteses. Assinale a alternativa que não seria hipótese deste projeto.                                                                                                 
                                                                                                                                                          (0,7 pt) 

A) Um mar de água doce mexeria com todo o clima da terra. 
B) O planeta teria mais geleiras e como conseqüência teria menos pessoas.              
C) Haveria menos movimentação nos oceanos. 
D) Atualmente os sais existentes nos oceanos dariam para cobrir o planeta com uma camada de  
aproximadamente 150m de espessura. 

 
03) Faça a correlação da coluna da esquerda com a coluna da direita e indique a ordem correta de cima 
para baixo.                                                                                                                                         (0,4 pt) 
 

I.    Misturas Homogêneas                       (   ) Granito / álcool, óleo e água / gasolina, água e álcool.                                                                 
II.   Misturas: difásica e trifásica               (   ) Ar atmosférico / gasolina / vinagre e água.                                                     
III.  Misturas Heterogêneas                      (   ) Gasolina e água / granito.                                                         
IV. Misturas: monofásica e difásica         (   ) Solução de sal e água / água e areia.  
 
A) III, I, IV, II.           B) I, III, II, IV.             C) III, I, II, IV.            D) I, IV, III, II. 

 
04) Em 1913, Moseley estabeleceu o conceito de número atômico e propôs a mudança de “massas 
atômicas” por “números atômicos” na lei periódica de Mendeleev, e isto provocou:                        (0,4 pt) 

 
A) Descrédito no trabalho realizado por Mendeleev. 
B) Substituição da classificação de Mendeleev por uma totalmente diferente. 
C) Uma revolução no conceito de função periódica e uma modificação nas propriedades periódicas dos 
elementos. 
D) Pequenas correções e explicações definitivas para algumas colocações de elementos, sem alterar a 
essência da tabela de Mendeleev. 

 
05) Os compostos de enxofre, sobretudo o dióxido de enxofre, SO2, estão entre os gases poluentes mais 
comuns e desagradáveis.  É considerado o mais prejudicial a saúde entre os poluentes, especialmente 
para pessoas com dificuldades respiratórias. Com relação ao SO2 indique a alternativa correta:   (0,9 pt)                                                                                                     

                                                                                                                                                               
A) O carvão e o petróleo são os que menos liberam SO2 na atmosfera através da combustão. 
B) O SO2 atmosférico pode ser oxidado a SO3 e este reage com a água produzindo ácido sulfúrico. 
C) Na atmosfera, o SO2 reage com o oxigênio e se transforma lentamente em ácido sulfúrico. 
D) O SO2 juntamente com o CO são responsáveis pela formação da chuva ácida. 

 
06) Com relação a ordem crescente da afinidade eletrônica, assinale a alternativa correta.           (0,4 pt) 

 
A) Enxofre, Cálcio, Césio.             C) Cálcio, Carbono, Polônio.                



B) Alumínio, Índio , Tálio.               D) Bário, Antimônio, Fósforo. 

 

07) Um “palito de fósforo” começa a queimar pela cabeça por causa de substâncias que ela tem. A parte 
vermelha é o clorato de potássio, que libera bastante oxigênio para manter a chama acesa. Existe 
também uma camada de parafina para alimentar a chama. Na lateral da caixa está o fósforo, com a 
finalidade de produzir calor intenso. Com relação ao clorato de potássio, assinale a alternativa correta. 
                                                                                                                                                           (0,7 pt) 

 
 

 
                                                                                                     

08) Algumas substâncias encontradas no comércio são ácidos, bases, sais ou óxidos e são vendidas 
com nomes populares. Assinale a alternativa correta, em que o nome popular corresponde a 
nomenclatura cientifica da substância e sua fórmula química.                                                         (0,9 pt) 

                                                                                                                                                                
 Nome popular Nomenclatura cientifica Fórmula química 
A) Soda Cáustica Hidróxido de potássio KOH 
B) Ácido muriático Ácido sulfúrico H2SO4 
C) Sal amargo Sulfato de magnésio MgSO4 

D) Soda Carbonato de sódio NaHCO3 

 
09) O bicarbonato de amônia é um sal usado como fermento nas fábricas de biscoito. Sua produção 
industrial envolve a reação, sob condições apropriadas, de amônia, água e dióxido de carbono, de 
acordo com a equação química:                                                                                                        (0,7 pt) 

 
NH3(g)   +  H2O(l)  + CO2(g)                    NH4HCO3(s) 

 

Deseja-se produzir o sal a partir de 55g de amônia, 110g de dióxido de carbono e de água quanto for 
necessária. A massa de sal, em gramas, produzida nestas condições, é: 

 
A) 79,5                    B) 99,3                    C) 197,5                  D) 255,8 

 

 
Fórmula  Química 

 
 

A)                 KClO3 

 
 
 
 
 
 
 

B)                KClO2 

 

 

 

 

 

 

 
C)                KClO3 

 
 
 

 
 

D)                KClO2 

 
Fórmula Eletrônica 

 

 
 

 
 

 
 

 



10) Com relação a identificação de substâncias, faça a associação adequada da coluna da esquerda 
com a coluna da direita e assinale a seqüência correta.                                                                   (0,7 pt) 

 
 
1. Gás Hidrogênio                 I – Usado para fabricar corantes e também vulcanizadores de borracha.   
2. Enxofre                            II – Existente no ar e indispensável à respiração dos animais e vegetais. 
3. Gás Oxigênio                  III – Menos denso que o ar. 
4. Gás Carbônico               IV – Indispensável à vida dos animais e vegetais. 
5. Água                               V  – Usado em bebidas refrigerantes e em extintores de incêndio. 

 
A) 1 – I, 2 – V, 3 – III, 4 – II, 5 – IV                        C) 1 – I, 2 – II,   3 – IV, 4 – III, 5 – V   
B) 1 – III, 2 – I, 3 – II, 4 – V,  5 – IV                       D) 1 – II, 2 – III, 3 – I,   4 – IV, 5 – V   

 
11) Os laboratórios de Química dispõem de muitas vidrarias que são utilizadas para testar reações, 
preparar e guardar soluções, medir volumes de líquidos, pesar pequenas quantidades de substâncias, 
etc. Faça a correlação entre as vidrarias e sua utilização, assinalando a alternativa que indica a ordem 
correta de cima para baixo.                                                                                                             (0,4 pt) 

 
I.    Balão de fundo redondo        (   )  medir  volumes  de  líquidos ou soluções  por  escoamento.                                                                                                             
II.   Vidro de relógio                     (   )  medir  e  transferir  volumes  variáveis  de líquidos ou soluções.  
III.  Pipeta graduada                    (   )  pesar   pequenas   quantidades   de substâncias e evaporar   
                                                            pequenas quantidades de soluções. 
IV. Bureta                                    (   ) aquecer e  também realizar reações com desprendimento de 

gases. 
                                             
A) IV, III, II, I.           B) IV, II, III, I.             C) III, IV, II, I.            D) III, IV, I, II. 

 
12) A tela de amianto tem grande utilidade em um laboratório de Química e é utilizada fundamentalmente 
para:                                                                                                                                                  (0,4 pt) 

 
A) Absorver os gases tóxicos provenientes dos aquecimentos, evitando dessa forma sua inalação. 
B) Concentrar a chama, aumentando sua eficiência. 
C) Evitar explosão no recipiente que está sendo aquecido. 
D) Distribuir uniformemente o calor da chama em aquecimentos. 

 
13) Uma  solução  aquosa  de  iodeto  de  potássio  é  misturada  a  uma  solução  aquosa  de  nitrato   
de chumbo (II). Ocorre uma reação química, onde um dos produtos é um sólido amarelo insolúvel em 
água. Esquematize a equação química correta, equilibre os coeficientes de ambos os membros e 
classifique a reação química ocorrida. Assinala a alternativa que apresenta corretamente a soma dos 
coeficientes da equação equilibrada e sua classificação.                                                                  (0,9 pt) 

                                                                                                                                                                                                                       
A) 6, reação de dupla troca.               B) 5, reação de dupla troca.  
C) 5, reação de síntese.                     D) 6, reação de simples troca.          

 
14) Na parte de trás da cadeira, na qual é amarrado o condenado à morte na “câmara de gás”, há um 
recipiente com ácido sulfúrico. Quando é dada a ordem de execução, o carrasco aciona uma alavanca 
que deixa cair pastilhas de “cianureto” (cianeto de potássio) na solução ácida. Como o HCN(aq)  é volátil e 
tóxico, ocorre sua liberação, provocando a morte do condenado por asfixia. Ajuste a equação química e 
assinale a alternativa das quantidades das massas dos reagentes e produtos, em gramas, que estejam 
estequiometricamente corretas.                                                                                                         (0,9 pt) 

 
          H2SO4(aq)   +   KCN(aq)    →   K2SO4(aq)   +    HCN(aq) 

 
A)           4,9               3,3                 8,7               2,7 
B)         19,6             26,0               34,8             10,8 
C)         58,8             78                120,6             16,2 
D)     1498,0         1560,0           2410,0           648,0 

 
15) Sobre estrutura atômica é correto afirmar:                                                                                  (0,7 pt) 

 
A) Uma espécie química que possui 15 prótons e 18 elétrons é um ânion com carga  – 3 e número de  
     massa 33.  



B) Uma  espécie  química  com número de prótons igual a 20, possui número quântico secundário na 
     última camada igual a um. 
C) O elemento químico com número atômico igual a 36 pertence ao grupo 18 e ao 4o período. 
D) O conjunto de números quânticos {2, 2, 0, + ½} é possível para um elétron em um átomo.  
 

 
Dados que podem ser necessários para prova: 
 
Elemento Número 

Atômico 
Massa 

Atômica 
Elemento Número 

Atômico 
Massa 

Atômica 
Elemento Número 

Atômico 
Massa 

Atômica 
H 1      1,0 P 15 31,0 I 53 126,0 
B 5 11,0 S 16 32,0 Cs 55 133,0 
C 6 12,0 Cl 17 35,5 Ba 56 137,0 
N 7 14,0 K 19 39,0 Tl 81 204,5 
O 8 16,0 Ca 20 40,0 Pb 82 207,0 
Na 11 23,0 As 33 75,0 Po 84 209,0 
Mg 12 24,0 In 49 115,0    
Al 13 27,0 Sb 51 122,0    

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


