
X Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 
Ensino Médio – 1o Ano 

 
01) Cientistas estão desenvolvendo uma vacina capaz de barrar o avanço de tumores na próstata. Em 
laboratório, o médico colhe as células doentes e coloca em contato com citocinas, que são moléculas do 
sistema imune, sinalizando a presença do tumor. Moléculas são:                                                                (0,4 pt) 

A) formadas por qualquer tipo de átomos. 
B) uniões de átomos ligados ionicamente. 
C) produtos únicos de uma reação química entre um ácido e uma base. 
D) espécies químicas com predomínio de ligações covalentes. 

 
02) O CO2 e o metano (CH4) são gases relacionados ao efeito estufa. Estudos de gás atmosférico aprisionado 
há muito tempo em folhas de gelo da Groelândia e Antártida mostraram que a concentração de metano na 
atmosfera tem aumentado durante a era industrial. Sobre o gás metano indique a alternativa ERRADA.  (0,9 pt) 

A) Tem meia-vida na atmosfera maior que o CO2. 
B) É formado em processos biológicos que ocorrem em ambientes com pouco oxigênio. 
C) Ele escapa para a atmosfera durante a extração e transporte de gás natural. 
D) As bactérias aeróbicas que florescem nos pântanos e aterros sanitários produzem metano. 

03) Em 1970 um grupo de químicos descobriu que alguns polímeros eram condutores elétricos. Alguns destes 
polímeros tinham outra propriedade: emitiam luz quando conduziam eletricidade, dependendo do potencial 
aplicado, é ai que entram os Plásticos Brilhantes.  Esses polímeros possuem ligações conjugadas e alguns 
contêm nitrogênio e enxofre na sua estrutura. Pode-se afirmar que:                                                            (0,4 pt) 

A) O enxofre encontra-se no segundo período da tabela periódica já o nitrogênio no terceiro. 
B) Os dois elementos possuem o mesmo nível de energia e o mesmo número de orbitais. 
C) A configuração eletrônica para o nitrogênio no estado fundamental, é: 1s2 2s2 2p3, onde há somente um 

orbital no subnível 2s e três orbitais na subnível 2p.  
D) Na configuração eletrônica para o enxofre observamos 3 orbitais s  e  7 orbitais p. 

 
04) O íon Fe2+ é de grande importância para o organismo humano, uma vez que é o núcleo central da 
hemoglobina. O íon Fe2+ ao se ligar ao O2, forma uma ligação pouco estável que se rompe facilmente na 
presença acentuada de CO2, nas células. O CO2 presente nas células se liga ao Fe2+, também formando uma 
ligação pouco estável que se romperá na presença de O2 em excesso, nos pulmões. E assim, se dá o 
transporte de O2 e CO2 pela hemoglobina. Pode-se afirmar que:                                                                 (0,7 pt) 

A) A configuração eletrônica do íon Fe+2 é: [Ar] 4s2 3d4. 
B) O subnível d para o átomo de ferro possui 3 orbitais semi-preenchidos. 
C) O íon Fe2+ e o Fe0 possuem elétrons no subnível 4s. 
D) Os átomos de oxigênio e carbono possuem, respectivamente, em seus estados fundamentais, orbitais 2s 

e 2p. 
 

05) Na coluna da esquerda são dadas equações químicas, que representam reações químicas em meio 
aquoso, na direita fatores que podem evidenciar a ocorrência das mesmas:                                             (0,7 pt) 
 

(1) K2CO3(s)
 + HCl(aq) ↔ 2KCl(aq) + CO2(g) + H2O(l)               (a) reação de neutralização. 

(2) Na2S(s) + 2HCl(aq) ↔ 2NaCl(aq) + H2S(g)                           (b) desprendimento de gás inodoro. 
(3) AgNO3(aq) + NaOH(aq) ↔ AgOH(s) +NaNO3(aq)                (c) formação de precipitado.              
(4) H3PO4(aq) +3KOH(aq) ↔ K3PO4(aq) +3H2O(l)                     (d) formação de um hidrácido. 

                   
    A) 1a, 2c, 3b, 4d.                 B) 1b, 2d, 3c, 4a.                  C) 1c, 2b, 3d, 4a.                  D) 1b, 2a, 3c, 4d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06) Considerando a figura a seguir como parte do desenho da atual tabela periódica e as letras elementos 
químicos, responda a alternativa verdadeira.                                                                                               (0,4 pt) 
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A) O elemento X possui o mesmo número de subníveis do elemento E. 
B) O elemento Z ao ganhar um elétron se converte no elemento G. 
C) O elemento G pode reagir com o elemento X formando o composto XG. 
D) O elemento E possui maior potencial de ionização que o elemento Z. 

 
07) Em um laboratório os químicos procuram identificar as substâncias através de suas características, ou seja, 
de suas propriedades químicas. No dia-a-dia é necessário tomar cuidado com as substâncias desconhecidas. 
Portanto, não se deve tocar, cheirar ou provar produtos químicos. Marque a alternativa INCORRETA.   (0,4 pt) 
 

A) A efervescência de um medicamento é indicativa de uma propriedade química. 
B) Pode-se identificar o álcool e a água, mesmo observando que os dois líquidos são incolores, pois o 

álcool sofre combustão e a água não, apesar de serem líquidos. 
C) As propriedades físicas das substâncias possuem características particulares que dependem das 

transformações que ocorrem com outras substâncias, como a densidade e as temperaturas de fusão e 
ebulição. 

D) Nem sempre é possível utilizar as propriedades organolépticas para identificar as substâncias. 
 
08) “Bactérias da obesidade” – seres microscópicos que habitam o intestino humano seriam os responsáveis 
pela opulência de muitos gordinhos. É o que sugerem pesquisas recentes que relacionam a ação desses 
organismos com o ganho de peso. Para se desenvolver a pesquisa segue-se o método científico, cujas etapas 
não seqüenciadas são:                                                                                                                                  (0,4 pt) 
1. Desenvolver experiências no laboratório, que lhe permitirá executar observações experimentais. 
2. Decidir qual será o problema a investigar. 
3. Estudar o que já se descobriu a respeito do assunto a ser pesquisado. 
4. Elaborar várias hipóteses no sentido de solucionar o problema. 
5. Após as execuções das experiências, podem-se definir quais as hipóteses são verdadeiras.  
 

A seqüência correta é:   A) 2, 4, 3, 1, 5.          B) 3, 4, 2, 1, 5.          C) 2, 3, 1, 4, 5.         D) 3, 2, 1, 4, 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
09) A figura abaixo apresenta diversos procedimentos inseguros para trabalho de laboratório. As afirmativas a 
seguir podem conter informações que tornem corretos os procedimentos numerados na figura citada.     (0,9 pt) 
 

 
 

(I)     Em 3, o frasco utilizado deveria ser menor para que o procedimento fosse mais seguro. 
(II)    O reagente derramado sobre a bancada, em  7, só deve ser limpo após terminar o experimento  
         para que não haja interrupções. Proteja-se, caso necessário, para realizar esta atividade. 
(III)   As bolsas e mochilas no 6, estão em local adequado, ou seja, próximas às bancadas. 
(IV)   Em 4, deve haver mais alunos em torno de um único aparelho para garantir rapidez e sucesso no 

experimento. 
(V)   Em 5, Não devem ser colocados frascos grandes e pesados em prateleiras altas. Pode haver perigos  
         combinados: um suporte cai e derruba outros suportes num efeito dominó. 
(VI)  Em 1, qualquer produto químico não deve ser pipetado pela boca de um vasilhame em que a  
         extremidade da pipeta esteja pouco abaixo da superfície. 
(VII) Em 2, o aluno deveria aquecer líquidos inflamáveis utilizando uma manta aquecedora. 

  
A alternativa que apresenta a seqüência de procedimentos seguros é: 

A) II, III, IV, V.               B) I, V, VI, VII.               C) I, IV, V, VI.              D) IV, II, III, VII. 
 
10) A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, dentre outras, elabora e atualiza as normas e 
certificações ambientais. Com relação à conservação do meio ambiente, assinale a alternativa INCORRETA.              
.                                                                                                                                                                      (0,7 pt) 

A) A Química tem proporcionado qualidade de vida, porém ainda ocorrem problemas sociais decorrentes 
do seu mau uso. 

B) Algumas indústrias buscam alternativas para prevenir a poluição ambiental com o objetivo de reduzir ou 
eliminar substâncias nocivas ao ser humano. 

C) Desenvolvimento sustentável atende as necessidades do presente, mas compromete o futuro. 
D) A elevada capacidade produtiva de um país tem ligação direta com a industrialização. 

 
11) Considere as afirmativas:                                                                                                                        (0,7 pt) 
 

(   ) A lei periódica apresentada hoje, segue as mesmas propriedades utilizadas pela descrição de Mendeleev. 
(   ) Na tabela periódica atual, o número de elementos em cada período pode ser calculado a partir do número 

e do tipo de subnível que estiverem sendo preenchidos. 
      Marcando com V a afirmativa verdadeira e com F a falsa, assinale a seqüência correta de cima para baixo. 

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



12) Sabendo-se que nos extintores de incêndio há uma mistura de ácido sulfúrico e bicarbonato de sódio, 
produzindo o agente usado para combater o fogo, indique a equação química que representa a reação que 
ocorre quando se usa um extintor.                                                                                                               (0,9 pt) 
 

A) H2S(aq) + Na2CO3(aq) → Na2S(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

B) H2SO4(aq) + 2NaHCO3(aq) → 2NaCO3(aq) + SO2(g) + 2H2O(l)  
C) H2SO4(aq) + NaHCO3(aq) → NaHSO4(aq) + CO(g) + H2O2(l)  
D) H2SO4(aq) + 2NaHCO3(aq) → Na2SO4(aq) + 2CO2(g) + 2H2O(l) 

 
13) De posse da equação química correta da questão 12, que representa a reação que ocorre quando se usa 
um extintor, determine, em gramas, qual a quantidade total obtida dos 3 produtos, quando se usa 420g de 
bicarbonato de sódio.                                                                                                                                    (0,9 pt) 

 A) 1.330g.            B) 910g.            C) 665g.            D) 455g. 
 
14) Um estudante no laboratório deparou-se com duas soluções aquosas, onde através do papel indicador foi 
possível determinar o pH das soluções, que foram: solução X, pH = 7 e solução Y, pH = 9. Sejam as afirmativas 
relacionadas com essas soluções:                                                                                                              (0,7 pt) 

 
I)    X é mais básica do que Y 
II)   X tem [H+] menor do que a de Y 
III)  Y tem [OH–] maior do que a de X 
IV)  Y tem [OH–] igual a de X 

 
A alternativa que apresenta a(s) afirmativa(a) correta(s) é: 

A) I e II.          B) III e IV.          C) III.          D) II. 
 
15) Para minimizar a ocorrência de acidentes e preservar a integridade das pessoas e do meio ambiente, foram 
estabelecidas algumas normas de segurança que abrangem cuidados desde a segurança pessoal, até o 
manuseio correto de equipamentos e extintores de incêndio. Com relação aos extintores de incêndio, assinale a 
alternativa ERRADA.                                                                                                                                     (0,9 pt) 

 
 A) O extintor de espuma deve ser utilizado para incêndios envolvendo papeis, tecidos e madeiras (classe A). 
 B) O extintor de gás carbônico é indicado para incêndios das classes B e C (B envolve líquidos inflamáveis 

e C envolve equipamentos elétricos). 
 C) O extintor de água pressurizada é indicado para incêndios da classe C. 
 D) Extintor de pó químico é indicado para incêndios da classe B.  

 
Dados que podem ser necessários para a prova: 
 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

H 1      1,0 S 16 32,0 
C 6 12,0 Cl 17 35,5 
N 7 14,0 K 19 39,0 
O 8 16,0 Fe 26 55,8 
Na 11 23,0 Ag 47  108,0 
P 15 31,0 --- --- --- 

 
 
 
 
 
 


