
 
                                                                   NÚMERO DE INSCRIÇÃO    

 
IX Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental - 2o Ano 
 

 01) São ácidos de Lewis:                                                                                                                 (0,9 pt) 
 
A) PF5, SO3 e Ag+          B) H2O, BF3 e Fe2+           C)NH3, SO2 e OCl –     D) BF3, H2O e HSO4

 –  

 
02) A sacarose é um alimento extremamente importante aos animais, pois o metabolismo dos açúcares 
envolve reações que são fontes de energia para o trabalho das células. A energia fornecida pelos 
alimentos em determinadas condições de temperatura e pressão é conhecida por:                       (0,4 pt)                                                 

                                                                                                                                                                                                        
A) Calor específico.         B) Energia interna.        C) Entalpia.        D) Capacidade térmica. 

 
03) Com relação ao smog fotoquímico, a alternativa correta é:                                                       (0,9 pt)           

 
A) A radiação solar não é um fator importante para sua formação. 
B) A chuva e o vento contribuem para sua formação. 
C) O smog fotoquímico provoca diretamente um aumento no número de casos de câncer de pele. 
D) O NO2 presente na atmosfera, por ação da luz produz NO3, que inicia uma seqüência de reações 

químicas, originando compostos irritantes para os olhos. 
 

04) Para construir uma casa é necessário milhares de tijolos e para fabricar um tijolo, uma quantidade 
maior do que 1023 átomos de matéria prima. Antes de se ter a noção como o átomo era construído, 
alguns modelos foram propostos. Assinale a alternativa que mostra o modelo correto com o cientista que 
propôs.                                                                                                                                              (0,4 pt) 

     
    A) Modelo de Sommerfeld      B) Modelo de Moseley      C) Modelo de Thomson      D) Modelo de Dalton 

 
05) O corpo humano é composto de 70% a 75% de líquido. Se considerarmos 70% de água, uma 
pessoa pesando 60 quilos equivale a 42 litros de água. Normalmente ela perde por dia, cerca de 3% pela 
urina (1,26 L), mais 0,8% na transformação de nutrientes em energia (0,34 L), mais 0,6% pelo suor (0,25 
L) e 0,5% na respiração (0,21 L). Por esta razão é imprescindível beber 2 litros de água por dia para 
manter o organismo saudável e bem hidratado. A molécula da água possui:                                  (0,9 pt)                                               

 
A) Ângulo de 98o32’ entre suas ligações e geometria angular. 
B) Interação com outra molécula de água do tipo “dipolo-dipolo” e momento dipolar resultante diferente 
     de zero. 
C) Geometria linear e interação com outra molécula de água do tipo “ponte de hidrogênio”. 
D) Momento dipolar resultante igual a zero e ângulo de 104o28’ entre suas ligações. 

 
 06) Quanto  aos  compostos  orgânicos analise as afirmativas, marcando V para a verdadeira e F para a  
falsa.                                                                                                                                                  (0,7 pt) 
1) Os compostos orgânicos apresentam uma quantidade enorme de carbono e este átomo tem caráter 
eletropositivo forte.  
2) Os compostos de carbono alifáticos são aqueles que possuem apenas átomos de carbono terciários. 
3) Todas as moléculas orgânicas possuem carbono e sempre são produzidas por organismos vivos.  
4) O propanal possui fórmula mínima idêntica a propanona.  

 
A alternativa correta é:                                                                                                                             

A) 1 – F, 2 – V, 3 – F, 4 – F.          C) 1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – F.       
B) 1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – V.          D) 1 – F, 2 – F, 3 – F, 4 – V. 

 



07) A respeito das propriedades dos compostos orgânicos assinale a alternativa verdadeira.        (0,7 pt) 
 

A) Os compostos orgânicos de maneira geral são poucos solúveis em água. 
B) As temperaturas de fusão  e  ebulição  dos compostos orgânicos são sempre maiores do que as dos 
compostos inorgânicos devido as sua ligações covalentes fortes. 
C) Os compostos orgânicos na sua maioria se decompõem por aquecimento a temperaturas mais 
baixas do que a maioria dos compostos inorgânicos. 
D) A maioria dos compostos  orgânicos  são  formados  por carbono, hidrogênio e flúor, unidos entre si 
através de ligações covalentes. 

 

08) O tingimento na cor azul dos tecidos de algodão com o corante índigo, feito com o produto natural ou 
sintético, foi o responsável pelo sucesso do jeans em vários países. Observe a estrutura deste corante e 
responda a alternativa correta.                                                                                                          (0,7 pt) 

 

A) Sua cadeia carbônica é classificada como heterogênea, insaturada e ramificada. 
B) A fórmula mínima do composto é C8H5NO. 
C) Os números de átomos de carbono terciário, secundário e primário existentes nas fórmulas 

estruturais são, respectivamente: 2, 13 e 1.    
D) O composto apresenta dez ligações π e quatorze ligações σ. 

 
 

09) Sobre as propriedades e elementos que constituem a tabela periódica, assinale a alternativa correta. 
                                                                                                                                                        (0,4 pt)  
A) Os gases nobres tendem a ter alta afinidade eletrônica. 
B) No grupo 14 (6A) não existe uma mudança de caráter metálico para não metálico.  
C) Os não-metais tendem a ganhar elétrons quando reagem com metais devido a sua afinidade 

eletrônica. 
D) Os metais tendem a ter alta energia de ionização. 

 
10) Em um laboratório de Química existem vidrarias, reagentes, equipamentos e outros materiais. 
Conforme essa seqüência, a alternativa correta é:                                                                          (0,4 pt)   
 

A) Bico de Bunsen, ácido sulfúrico, balança e papel de filtro. 
B) Pipeta, carbonato de cálcio, látex e suporte de ferro. 
C) Cadinho, clorofórmio, centrífuga e agitador magnético. 
D) Dessecador, tetracloreto de carbono, balança e cápsula de porcelana. 

 
11) A osmose é muito importante em processos biológicos, pois todas as células vivas são revestidas 
por membranas semipermeáveis. Considerando que a concentração molar da hemoglobina seja  
2,0 x 10 – 2 mol/L dentro da hemácia, calcule a pressão osmótica, aproximada, de uma hemácia  quando 
a célula for imersa em água destilada, a 27oC.                                                                                (0,7 pt) 

                                                                                                                       
A) 4,4 atm.          B) 0,49 atm.        C) 4,4x10 –2 atm.         D) 0,49x10 –2 atm.        

   

12) Em um experimento de combustão, um estudante de Química queimou-se com certa gravidade com 
fogo contendo cerca de 184g de etanol. Sabendo-se que as entalpias padrão molares de formação do 
etanol líquido, dióxido de carbono e água são, respectivamente, – 66,4 kcal, – 94,0 kcal e – 68,3 kcal, é 
correto afirmar que o calor liberado pela combustão completa do etanol foi de aproximadamente: (0,9 pt) 

                           
A)  1306,0 kcal.               B)  383,6 kcal.              C) 326,5 kcal.            D) 95,9 kcal.   

 
13) Considerando a teoria da classificação das bases, faça a correlação da coluna da esquerda com a 
coluna da direita e assinale a seqüência correta, de cima para baixo.                                             (0,4 pt) 



I. KOH, Ca(OH)2 e Ba(OH)2        (  ) São exemplos de bases fracas.   
II. NaOH, KOH e NH4OH            (  ) De acordo com o grau de ionização, são bases fortes.   
III. H2O, H2SO4 e H3PO4              (  ) São bases solúveis em água.   
IV. NH4OH, AgOH e Fe(OH)3      (  ) Base conjugada: OH – , HSO4

 –  e H2PO4
 – .   

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

 
14) A equação química de óxido-redução não está balanceada.                                                     (0,9 pt) 

 
              Cl2  +  OH –                          Cl –    +   ClO3

 –    +  H2O 
 

Após o balanceamento, pode-se afirmar que: 
 
A) Se o coeficiente do OH –  for 12, o coeficiente do Cl –   será  10. 
B) Se o coeficiente do Cl2  for 6, o coeficiente do ClO3

 –   também será  6. 
C) Se o coeficiente do OH –  for 5, o coeficiente do H2O

   será  10. 
D) Se o coeficiente de Cl2  for 2, o coeficiente do Cl –   será  4. 

 
 

15) O ácido sulfúrico é uma substância utilizada em baterias de veículos automotores. Calcule o volume 
aproximado em mililitros de ácido sulfúrico, com concentração de 2,0 mols/L, que pode ser obtido a partir 
de 100 mL de solução com densidade de 1,84 g/mL, e com 96% de percentagem em massa.     (0,7 pt)   

 
A) 2,75              B) 11,10             C) 534               D) 901 

 
 

Dados que podem ser necessários para esta prova: 
 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

H 1 1,0 Ar 18 40,0 
He 2 4,0 K 19 39,0 
B 5 10,0 Ca 20 40,0 
C 6 12,0 Fe 26 56,0 
N 7 14,0 Se 34 79,0 
O 8 16,0 Kr 36 83,8 
F 9 19,0 Ag 47 107,8 

Ne 10 20,2 Te 52 127,6 
Na 11 23,0 Xe 54 131,3 
P 15 31,0 Ba 56 127,3 
S 16 32,0 Po 84 209 
Cl 17 35,5 Rn 86 222 

 
                                R (Constante Universal dos Gases) = 0,082 atm.L / K.mol 
 
 
 
 


