
 
                                                                   NÚMERO DE INSCRIÇÃO    

 
IX Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental - 8a Série 
 

01) Em 2004, no sul do Ceará, a maior parte da quantidade de água dos poços de extração de petróleo – a 
chamada água produzida, era descartada. Um grupo de trabalho da Petrobras foi então acionado para pesquisar 
uma forma de viabilizar o aproveitamento dessa água.  Para efetuar a pesquisa o grupo aplicou o método científico. 
Qual das alternativas não pertence ao procedimento do método científico aplicado nesta pesquisa?              (0,9 pt) 
 

 A) A equipe propôs a reutilização da água produzida na extração do petróleo. 
 B) A solução encontrada foi aproveitar a água produzida para gerar vapor.  
 C) A água produzida é tratada para a remoção de óleo, sais de cálcio e magnésio e outros  contaminantes. 
 D) Se os geradores  de  vapor  usarem  apenas  a  água produzida,  a Empresa pouparia para uso humano, 2 

milhões de litros de água por dia. 
 
02) À temperatura ambiente, um refrigerante contendo gás carbônico, em garrafa fechada, é ácido. Ao abrir-se a 
garrafa, ocorre fuga de gás carbônico. Qual deve ser a acidez do refrigerante depois da garrafa aberta?       (0,4 pt) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        A) Inalterada                    B) Mais ácida               C) Menos ácida               D) Neutra 
 
03) O odor característico do peixe é causado por uma substância denominada metilamina. A sabedoria popular 
recomenda que, logo após o manuseio do peixe se use limão para remover este odor. Com relação a esta 
afirmativa indique a alternativa correta.                                                                                                              (0,9 pt) 
                                                                                                                          

A) Ocorre uma reação, onde o ácido é neutralizado pela base presente no limão. 
B) A metilamina em presença de água atua como um ácido. 
C) O limão apenas mascara o odor do peixe, já que não ocorre nenhuma reação. 
D) Ocorre a reação de ácido e base. 

 
04) Sobre o gás carbônico (CO2) e o efeito estufa, pode-se afirmar:                                                                 (0,7 pt) 
 

A) O gás carbônico, o vapor de água, o ozônio e o metano presentes na atmosfera absorvem parte da energia 
refletida, aquecendo a atmosfera. 

B) O CO2 é o único gás responsável pelo efeito estufa. 
C) O aumento da concentração de CO2 na atmosfera decorre do efeito da fotossíntese. 
D) O efeito estufa provoca alterações climáticas. 

 
05) Analise os seguintes fatos:                                                                                                            (0,7 pt) 
 

 I. O cloreto de sódio é um sólido usado em países de clima frio para “derreter” o gelo que se forma nas 
rodovias. 

II. “A sensação de frio” que sentimos após um banho de mar em um dia de verão. 
III. A nuvem branca que costumamos ver em palcos de shows musicais, conhecida como gelo seco. 
IV. Fenômeno que ocorre quando os vidros de um carro ficam embaçados num dia frio. 

 
Relacione corretamente os fatos aos fenômenos.                                                                                                                                         
  

A) I - solidificação, II - condensação, III - sublimação, IV – vaporização.       
B) I - fusão, II - evaporação, III - sublimação, IV – condensação. 
C) I - solidificação, II - sublimação, III - evaporação, IV – condensação.          
D) I - fusão, II - evaporação, III - condensação, IV – sublimação 

 
    06) Assinale a alternativa que representa, na seqüência, os termos corretos que preenchem as lacunas da 
seguinte afirmativa:                                                                                                                                              (0,4 pt) 
   

“Uma substância _______ é formada por _______, contendo apenas ______ de um mesmo _____”. 



 
A) Química, elementos, moléculas, átomo.               C) Simples, moléculas, átomos, elemento. 
B) Simples, átomos, moléculas, elemento.                D) Composta, moléculas, átomos, elemento. 

 
  07) Levando-se em consideração que a gasolina comercializada contém um teor padrão de álcool de 24% 

(volume/volume) nos postos de combustíveis, assinale a alternativa incorreta. :                                         (0,4 pt)                                                                                           
                                                                                                                                                             

A) A mistura gasolina / álcool e água após agitação e repouso possui duas fases distintas. 
B) De acordo com o padrão utilizado, em 50 mL da mistura gasolina / álcool, devem existir 12 mL de álcool e  
    38 mL de gasolina.  
C) A mistura gasolina / álcool  e  água  contém na fase superior somente gasolina e na fase inferior álcool e  
     água. 
D) Ao agitar a mistura gasolina / álcool com água, a fase superior contém somente álcool e a inferior gasolina 
     e água. 

 
08) Com relação as substâncias simples e compostas, faça a correlação da primeira coluna com a segunda 
coluna e assinale a ordem correta de cima para baixo:                                                                                  (0,4pt) 

 
I – Substâncias simples                                                          (   ) H2O, CO2 e NaCl 
II – Substâncias compostas                                                    (   ) O2  e O3 

III – Formas alotrópicas do elemento químico oxigênio          (   ) H2, O2 e Fe 

IV – Átomo que prefere viver isolado                                      (   ) He (elemento químico e substância simples) 
                                                                                                               

A) II, III, IV, I          B) II, III, I, IV          C) I, IV, II, III          D) I, IV, III, II 
 
   09) Os estágios de desenvolvimento do homem, desde a pré-história até os dias atuais, podem ser 

correlacionados com a energia por ele consumida. O crescimento desta deve-se principalmente aos avanços da 
tecnologia. Sobre este tema é correto afirmar:                                                                                                (0,9 pt) 

 
A) A energia apresenta-se de várias formas, entretanto ela se origina apenas de dois tipos: gravitacional e 

nuclear. 
B) A energia do sol é liberada por meio de ondas eletromagnéticas e obtida pela fissão termonuclear de 

elementos como o hidrogênio.  
C) A energia nuclear é devido a força de repulsão entre os prótons e os elétrons dentro dos núcleos dos 

átomos. 
D) A energia química armazenada nos combustíveis é devido a força de coesão dos átomos nas moléculas que 

constituem o material combustível. 
 

10) Analise as seguintes representações:                                                                                                       (0,7 pt) 
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e assinale a alternativa verdadeira: 
 

A) Existem três isóbaros.                                                C) Existem dois pares de isótopos. 
B) Existem três íons: um cátion e dois ânions.               D) Existe um par de isótono. 

 
11) O esquema abaixo representa um sistema antes e depois de uma reação química. As esferas menores cheias 
indicam átomos de hidrogênio e as maiores vazias, átomos de cloro.                                                            (0,7 pt) 

 

 



 
     Marque a alternativa correta que apresenta a equação química balanceada. 
 

    A) 3(H + Cl) →  3HCl                    C) 3H2 + 3Cl2 →  6HCl 
    B) 3Cl2 + 3H2 →  3H2Cl2                 D) 2H3 + 2Cl3 →  3H2Cl2 

 
12) Colocando uma moeda de cobre (Cu) em uma solução de nitrato de prata (AgNO3), observa-se a formação de 
um depósito de prata metálica (Ag) sobre a moeda. Uma análise química revela que também houve passagem de 
cobre da superfície da moeda para a solução, formando nitrato de cobre [Cu(NO3)2].  Marque a alternativa que 
apresenta corretamente a classificação da reação ocorrida.                                                                           (0,9 pt) 
 
       A) Síntese           B) Decomposição            C) Deslocamento            D) Dupla troca 
 
13) Uma cápsula de porcelana com um funil invertido sobre ela, forma um conjunto mais adequado para purificar 
substâncias sólidas por:                                                                                                                                   (0,9 pt) 
 

A) Destilação.     B) Cristalização.     C) Sublimação.     D) Evaporação. 
 
14) Seguindo as normas de segurança em Laboratórios de Química, preencha as lacunas adequadamente, 
assinalando a alternativa correta.                                                                                                                    (0,4 pt) 
             

I. Ao diluir um ácido muito forte, adicione-o _______________  sobre a água, agitando 
   continuamente _____________. 
 
II. Não ____________ nenhuma solução com a ____________. 
 
III. Os experimentos que liberam_______________ devem ser manipulados na __________.           
 

                   I                                              II                                             III 
 

A)  lentamente / o ácido                  pipete / boca                        vapores / capela 
                                                                             
B)  lentamente / a solução               pipete / boca                        gases tóxicos / capela 
 

C)  rapidamente / a solução             agite / mão                           vapores / bancada 
                                                                         
D)  rapidamente / o ácido                 agite / mão                           gases tóxicos / pia 
                                                                          

15) Assinale a alternativa incorreta.                                                                                    (0,7 pt) 
 

A) As misturas azeotrópicas se comportam como substâncias puras durante a ebulição. 
B) Carbono grafite e carbono diamante são exemplos de substâncias simples. 
C) O ozônio é um alótropo do oxigênio. 
D) São propriedades gerais da matéria: massa, extensão, compressibilidade, elasticidade e acidez. 

 
Dados que podem ser necessários nesta prova: 

Elemento Número 
atômico 

Elemento Número 
atômico 

Elemento Número 
atômico 

H 1 Na 11 Ca 20 
He 2 P 15 Fe 26 
C 6 S 16 Cu 29 
N 7 Cl 17 Ag 47 
O 8 Ar 18 ----  

 
 

 
 


