
                                                                   NÚMERO DE INSCRIÇÃO    
 

IX Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 
Ensino Fundamental - 7a Série 

 
  01) As forças atrativas entre as moléculas têm importante papel no estudo das propriedades dos líquidos. Em 
relação às forças de coesão e repulsão que atuam entre as moléculas de determinada sólido, podemos afirmar que, 
ao sofrer um processo de fusão ele terá:                                                                                                             (0,7 pt) 

A) Sua coesão reduzida.                       C) A massa aumentada.  
B) Sua repulsão aumentada.                 D) A massa reduzida.  

                                                                                                                                                                         
02) A Química está presente na vida do ser humano, e por isso é difícil imaginar a vida sem ela. Os produtos 
químicos têm inúmeras aplicações, entre os quais ressalta-se a fabricação de medicamentos que são 
constantemente renováveis. Considerando a presença da Química no cotidiano, julgue os itens abaixo, marcando V 
para os verdadeiros e F para os falsos, assinalando a seguir a alternativa que apresenta a seqüência correta de 
cima para baixo. 

(  ) Apesar dos benefícios que os produtos químicos trazem para a indústria, deve-se evitar a ingestão de 
      quaisquer desses produtos. 
(   ) Um aquário com muitos peixes deve ter sua água borbulhando com ar para repor o oxigênio  que os  
      peixes consomem. Neste sistema ocorrem apenas transformações físicas. 
(   ) A celulose é uma substância que o ser humano não é capaz de digerir. 
(   ) Flores murchas fazem parte do lixo orgânico. 
(   ) Um produto alimentício considerado natural é isento de substâncias químicas. 

                                                                                                                                                                              (0,7 pt) 
A) F, F, V, V, F.        B) V, V, V, F, F.        C) F, F, V, V, V.        D) F, V, F, F, V. 

  
03) Assinale a alternativa incorreta.                                                                                                                    (0,4 pt) 
 

A) As substâncias químicas submetidas a agentes como calor e luz ou entrando em contato com outras  
     substâncias, apresentam comportamentos diferentes. Isto se refere às propriedades específicas das  
     substâncias, que podem ser físicas, químicas ou organolépticas. 
B) As propriedades gerais da matéria são apresentadas por todas as substâncias. 
C) Densidade, solubilidade em água, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, são propriedades  
     específicas úteis para identificar uma substância. 
D) Extensão, elasticidade, divisibilidade e impenetrabilidade são propriedades gerais da matéria. 

 
04) Com relação a água e o ar assinale a alternativa verdadeira.                                                                       (0,9 pt) 
 

A) A  salinidade  da água marinha varia muito pouca, sendo menor nos estuários devido a mistura com a água  
     doce dos rios. 
B) Muitos gases  compõem  o  ar  atmosférico  terrestre,  mas  apenas  dois  deles  apresentam-se  em maior  
     proporção: o oxigênio e o vapor d’água. 
C) São propriedades físicas da água a densidade, tensão superficial e o sabor. 
D) São doenças transmitidas diretamente por contato direto com águas contaminadas: amebíase, leptospirose  
     e dengue. 

 
05) Assinale a alternativa que exemplifica a ordem correta de corpo, objeto e substância.                                (0,7 pt)                                                                                                                        
                                                                                                          

A) Barril de petróleo, gasolina, óleo diesel.                        C) Plástico, recipiente de plástico, tinta. 
B) Tábua de madeira, mesa, celulose.                               D) Carvão, lápis de grafite, carbono. 

 
06) As seguintes situações estão ocorrendo neste momento em que você está resolvendo esta prova: 
I. Lendo a Folha de Instruções desta prova; II. Raciocinando para resolver as questões; III. Escrevendo nas páginas 
em branco; IV. Ouvindo os passos do(a) fiscal. Considerando unicamente a ação grifada, assinale a alternativa em 
que a(s) ação(ões) refere(m) somente a fenômeno(s) químico(s).                                                                      (0,9 pt) 
                                                                                                                                        
     A) I e III.                  B) II.                   C) IV.               D) II e IV. 



 
 07) O efeito estufa, causado pelo acúmulo de gás carbônico na atmosfera tem contribuído para um significativo 
aumento da temperatura média do planeta Terra. Todas as alternativas apresentam processos que produzem o gás 
carbônico, exceto na:                                                                                                                                          (0,7 pt) 
                                                                                                                                        

A) Respiração realizada pelas plantas.                                 C) Queima de florestas. 
B) Alimentação dos peixes que comem algas marinhas.      D) Decomposição da matéria orgânica. 

             
08) O conhecido chá inglês é feito com chá preto, água e açúcar. Considerando a mistura filtrada, pode-se afirmar 
que se trata de um(a):                                                                                                                                       (0,4 pt) 
 

I. Mistura heterogênea IV. Sistema bifásico 

II. Mistura homogênea V. Sistema trifásico 

 III. Sistema monofásico 

 
Estão corretas: 
 

A) I e V.       B) I e IV.       C) II e III.       D) I e III. 
 
09) “Os peixes podem morrer quando a água do rio está com pouco oxigênio, entretanto, nos trechos de maior 
correnteza a quantidade de oxigênio aumenta”. Marque a alternativa correta.                                                (0,4 pt) 
                                                             

A) Água e oxigênio são substâncias simples. 
B) Oxigênio é uma substância composta. 
C) Vapor d’água é um composto químico. 
D) Gás carbônico liberado pelos peixes é uma substância simples. 

 
10) Nos laboratórios de Química existem equipamentos, aparelhos e vidrarias. Assinale a alternativa incorreta, 
levando em consideração a utilização de vidrarias no laboratório.                                                                    (0,9 pt) 
                                                                                                                                               

A) As   pipetas  graduada  e  volumétrica  são  utilizadas  para medir e transferir volumes variáveis e fixo,  
     respectivamente. 
B) A bureta é usada para medir volume de líquidos ou soluções por escoamento. 
C) Com o uso de béqueres é possível preparar soluções de volume preciso. 
D) O balão volumétrico é utilizado para preparar soluções, que posteriormente devem ser guardadas em  
     recipientes. 

 
11) A respeito da água dos rios e do ar atmosférico pode-se afirmar:                                                              (0,7 pt) 
 

A) A água dos rios é uma substância pura formada dos elementos hidrogênio e oxigênio,  enquanto que o ar 
atmosférico é uma mistura homogênea. 

B) A água dos rios é doce porque não contém cloreto de sódio. 
C) O ciclo hidrológico diz respeito aos diversos rios pelos quais a água pode passar. 
D) A água dos rios possui propriedades características como calor específico, e o ar atmosférico é uma mistura 

homogênea. 
 
12) Responda a alternativa verdadeira sobre solos.                                                                                         (0,9 pt) 

 
A) A cor é uma característica física do solo e independe de seus constituintes. 
B) Os solos contêm: água, ar e substâncias sólidas (apenas substâncias inorgânicas). 
C) A composição do solo é fixa e sua fertilidade refere-se à quantidade de nutrientes presentes. 
D) As características do solo permitem sua comparação e classificação. Os tipos de solo mais comuns são: 

arenoso, argiloso, humífero, massapê, terra roxa e calcáreo. 
 
    
 



13) As crianças estão ficando obesas cada vez mais cedo. Crianças gordinhas tendem a ter níveis de colesterol 
sangüíneo mais alto do que o normal, podendo quando adultas desenvolver doenças cardiovasculares. Em relação 
aos nutrientes presentes nos alimentos, julgue cada um dos itens abaixo como verdadeiro (V) ou falso (F) e 
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo.                                                   (0,9 pt) 
 

(  ) As vitaminas são produzidas pelos vegetais e organismos celulares, sendo assimilados pelos seres 
humanos através dos alimentos; 

(  ) A água desempenha uma série de funções nos organismos vivos, dentre elas, facilitar a ocorrência de     
      transformações químicas; 
(  ) As moléculas de proteínas são grandes, complexas e formadas por várias centenas de aminoácidos; 
(  ) Os carboidratos também chamados de glicídios são formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e  
      fósforo; como exemplo destes compostos podemos citar a celulose, o amido e os açúcares. 

 
A) V, F, V, F               B) V, V, V, F               C) F, V, F, V               D) F, F, V, V 

     
14) Com relação as noções básicas que se deve ter para fazer uma experiência em um laboratório de Química, 
faça a correlação da 1a coluna com a 2a coluna e assinale a alternativa que indica a ordem correta de cima para 
baixo.                                                                                                                                                                  (0,4 pt) 
 

I. Para preparar soluções de reagentes         (   ) a água de enxágüe deve escorrer de forma contínua,                                                                   
   contaminantes deve-se usar...                          sem deixar bolhas.  
II. Para uma vidraria ser considerada            (   ) luvas, bata, máscara e óculos de proteção. 
    limpa em uso no laboratório...                                                  . 
III.Cuidados pessoais ao sair de um              (   ) usa-se a capela com um sistema de exaustão.   
    laboratório, sendo necessário...                                                  
IV.Para preparar soluções de reagentes       (   ) lavar as mãos e logo que possível trocar a roupa e                                                           
    voláteis...                                                          tomar banho.  
 
A) I, II, III, IV.           B) II, I, IV, III.             C) II, I, III, IV.            D) I, III, II, IV. 

 
15) A Ecologia no dia-a-dia procura estudar e viabilizar o relacionamento harmonioso entre os seres vivos incluindo 
o homem e o meio ambiente. Deve-se almejar o desenvolvimento equilibrado da humanidade, de tal modo que o 
progresso não coloque em risco a vida vegetal e animal existente na terra, mantendo o desenvolvimento 
sustentado. Assinale a alternativa falsa, considerando o meio ambiente saudável para os seres humanos.    (0,4 pt) 
 

A) O lixo urbano pode poluir o meio ambiente.                
B) Vazamento de petróleo nos oceanos prejudica a flora e a fauna marinha. 
C) Para evitar a poluição ambiental que aflige o mundo atual, considera-se necessário que a humanidade   
     conscientize que de forma nenhuma a natureza pode ser explorada. 
D) O carro movido a gasolina, amplamente utilizado, é fator de poluição ambiental. 

 
Dados que podem ser necessários nesta prova: 
 

 
Elemento Símbolo 
Hidrogênio H 
Carbono C 
Nitrogênio N 
Oxigênio O 
Fósforo P 

 
 
 

           


