
 

XI Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 
Ensino Fundamental – 1o Ano 

 
 

01) Para a descoberta de um produto, como o biodiesel, os Cientistas desenvolveram uma pesquisa e 
lançaram mão do método científico. De acordo com o método científico, assinale a alternativa FALSA. (0,4 pt) 
 
A)  A problematização é um fator inerente e indispensável à realização de uma pesquisa.  
 B) As hipóteses correspondem às suposições para a formulação do problema.  
C)  As experiências de laboratório permitirão as observações. 
D)  Uma lei pode ser enunciada quando se nota regularidade nas observações. 
 
02) Seja a substância, com as seguintes características:                                                                         (0,4 pt) 
 
      I) É muito comum na natureza.             III) Obtido da liquefação do ar atmosférico. 
     II) É incolor, insípido e inodoro.             IV) Constitui cerca de 4/5 do volume do ar atmosférico. 
 
A substância é o:  A) CO2               B) O2              C) N2               D) O3 

 
03) O elétron mais externo de um determinado átomo, em seu estado fundamental, possui o seguinte 
conjunto de números quânticos (4;0;0;+1/2). Sobre este elétron podemos afirmar:                                (0,4 pt) 
 
A) está situado na camada M e no subnível 4s.            C) pertence ao átomo de potássio. 
B) pertence a um metal de transição.                            D) possui número quântico magnético + ½.  

04) Na composição do leite, constam a parte úmida, representada pela água, e a parte sólida, representada 
pelo extrato seco total: gordura, açúcar, proteínas e sais minerais. O leite enviado à indústria deve conter, no 
mínimo, 3% de gordura. Na indústria, a gordura dá origem à manteiga, cujo processo de separação do leite é 
a centrifugação, utilizado para:                                                                                                                 (0,7 pt) 

A) facilitar a cristalização fracionada.                           C) acelerar a decantação. 
B) acelerar a destilação fracionada.                             D) retardar a dissolução fracionada. 
 
05) Dorflex é um medicamento indicado no alívio da dor associada a contraturas musculares decorrentes de 
processos traumáticos ou inflamatórios e dores de cabeça tensoriais. Um adulto pode tomar de 30 a 60 gotas 
deste remédio de 3 a 4 vezes ao dia. Sabendo que a composição da solução oral deste medicamento contém 
entre outras substâncias para cada mL (30 gotas): 35 mg de citrato de orfenadrina; 300 mg de dipirona sódica 
e 500 mg de cafeína anidra. Calcule a massa de dipirona sódica ingerida por semana por um paciente que 
toma 60 gotas de Dorflex, três vezes ao dia.                                                                                            (0,4 pt) 
 
A) 12,6 g                    B) 1260 mg                    C) 1470 mg                    D) 4,8 g 
 
06) O gálio, que é utilizado na composição dos “chips” dos computadores, apresenta-se como um elemento 
químico de notáveis propriedades. Dentre estas, destacam-se a de fundir a 30oC e somente experimentar 
ebulição a 2403 oC, à pressão atmosférica. Com relação a este elemento é correto afirmar que:           (0,7 pt) 
 
A) Não é um metal, já que apresenta baixa temperatura de fusão. 
B) Tem sua configuração eletrônica, no estado fundamental: [Ar] 4s2 3d10 4p1. 
C) Pertence ao terceiro período da tabela periódica. 
D) Apresenta no estado fundamental 3 elétrons desemparelhados no orbital p. 
 
07) A fórmula química do ácido hipofosforoso é:                                                                                       (0,7 pt) 
                                                                                    
 A) H3PO4                   B) H3PO3                   C) H3PO2                 D) H3PO 
 
 
 



 

 
 
08) Analise as quatro figuras a seguir e assinale a alternativa correta a respeito da estrutura atômica. 
                                                                                                                                                                 (0,7 pt) 

I) 

 

II) 

 
III) 

 

IV) 

 
 
 
 

FONTE: BROWN, T. L.;  LE MAY, H. E. e  BUNSTEN, B. E. Química, a Ciência Central. S.Paulo. 2005. 
 
A) A figura I representa o átomo de Dalton.        
B) A figura II representa o experimento de Thomson. 
C) A figura III representa o modelo de átomo descrito por Rutherford. 
D) A figura IV representa o experimento realizado por Bohr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

09) Basicamente a grande maioria dos compostos do nosso Planeta são: iônicos (ex: hipoclorito de sódio, 
contida na água sanitária, usada como bactericida), moleculares (ex: etanol, usado como combustíveis) e 
metálicos (ex: alumínio, usado na fabricação de latas de refrigerantes). Compare as substâncias iônicas, 
moleculares e metálicas na seguinte tabela, substitua as letras X, Y, W e Z pelas suas respectivas 
propriedades e assinale a alternativa correta.                                                                                           (0,9 pt) 

CONDUZ CORRENTE ELÉTRICA NO: SUBSTÂNCIA PF e PE 
(em geral) 

ESTADO FÍSICO 
A 25oC ESTADO SÓLIDO              ESTADO LÍQUIDO 

Iônica X Sólido W Sim 
Molecular Baixos Y Não Não 
Metálica Altos Sólido Sim Z 

 
A) X = Altos, Y = Sólido, Líquido ou Gasoso, W = Não, Z = Sim. 
B) X = Altos, Y = Sólido, Líquido ou Gasoso, W = Não, Z = Não. 
C) X = Baixos, Y = Líquido ou Gasoso, W = Não, Z = Sim. 
D) X = Altos, Y = Sólido, Líquido ou Gasoso, W = Sim, Z = Sim. 
 
10) O esmalte de nossos dentes é constituído de um material pouco solúvel em água e cujo principal 
componente é a hidroxiapatita, Ca5(PO4)3OH, um composto iônico formado por íons Ca2+, PO4

3–  e OH– . Em 
um processo chamado desmineralização, uma quantidade muito pequena de hidroxiapatita pode se dissolver 
em um processo descrito pela equação:         Ca5(PO4)3OH(s) + H2O(l) 

         
5Ca2+

(aq) + 3PO4
3–

(aq)
 + OH–

(aq).  
Na presença de flúor outra reação é estabelecida envolvendo a formação de fluorapatita, Ca5(PO4)3F a partir 
dos íons: fluoreto, cálcio e fosfato.  A equação balanceada que melhor representa esta segunda reação é: 
                                                                                                                                                                    (0,9 pt) 
A) 5Ca2+

(aq) +  3PO4
3– 

aq)  +  F–
(aq)       

 Ca5(PO4)3F(s)      C) Ca5(PO4)3OH(s) +  HF(aq)         Ca5(PO4)3F(s) + H2O(l) 

B) Ca5(PO4)3F(s)       5Ca2+
(aq) + 3PO4

3– 
aq) + F–

(aq)          D) Ca5(PO4)3F(s)  +  H2O(l)                  Ca5(PO4)3OH(s) +  HF(aq) 
 
11) Sobre o desenvolvimento da tabela periódica:                                                                                   (0,9 pt) 
 
  I - A Lei das oitavas proposta por John Newland agrupava os elementos segunda sua massa atômica de oito  
      em oito elementos. 
 II - Mendeleiev e Meyer agruparam os elementos baseado na repetição regular e das propriedades 

periódicas. 
III - Moseley observou que a freqüência dos raios X emitidos estão diretamente relacionados ao número  
      atômico de cada elemento. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) I, II e III         B) I e III            C) II e III                  D) I e II      
 
12) A hibridização é uma interpretação da forma molecular. O esquema de hibridização é adotado para 
descrever a geometria da molécula. Com respeito aos esquemas comuns, assinale a alternativa correta. 
                                                                                                                                                                    (0,9 pt) 

Alternativas No de orbitais 
atômicos combinados 

Geometria Tipo de 
Hibridização 

No de orbitais híbridos ao 
redor do átomo central 

       A)                  2 linear           sp                     1 
       B)                  3 trigonal planar      sp3                     3 
       C)                  5 pirâmide trigonal      sp3d                     5 
       D)                  6 octaédrico      sp3d2                     6 

 
13) Com respeito ao ozônio, marque a alternativa correta:                                                                       (0,4 pt) 
 
A) O ozônio apresenta fórmula molecular O2. 
B) O aumento da camada de ozônio causa danos ao ser humano, com maior incidência de câncer de pele. 
C) A presença do ozônio na baixa atmosfera é inconveniente ao ser humano, porque causa irritação nos 

olhos e na garganta. 
D) É benéfica para o ser humano a presença do ozônio na estratosfera, onde ele filtra os raios infravermelhos  
     provenientes do Sol. 



 

14) A mais de um século atrás, NaHCO3 era preparado a partir de Na2SO4 por um processo em três etapas. 
As etapas estão descritas de maneira incompleta nos itens abaixo: Complete as equações químicas e 
assinale a alternativa correta.                                                                                                              (0,9 pt) 

 
I. Na2SO4(s) + 4C(s)  → 4CO(g) +  __________ 
 
 II.  Na2S(s) + CaCO3(s)  →  ___________  +  ___________ 
 
III. Na2CO3(s) + H2O(l) + CO2(g) → 2NaHCO3(s)  
 
A) Na etapa I os compostos formados são: monóxido de carbono e sulfito de sódio. 
B) Na etapa II são formados 2 mols de sulfato de cálcio. 
C) Na etapa III utiliza-se dois compostos produzidos a partir da etapa II. 
D) A reação completa e balanceada para este processo de formação de bicarbonato de sódio é: 
     Na2SO4(s) + 4C(s) + CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)  → CaS(s + 4CO(g) + 2NaHCO3(s)  
 
15) Observe os sistemas:                                                                                                                      (0,7 pt) 
 
 

 

   

 

 

 

                    I                   II                     III                      IV 
 
É correto afirmar que o sistema: 
 
A) I é utilizado para efetuar reações entre um ácido e uma base. 
B) II é utilizado para separações de misturas de dois líquidos imiscíveis. 
C) III é utilizado para efetuar reações entre dois compostos com diferentes pontos de ebulição. 
D) IV é indicado para separação de misturas homogêneas líquido/líquido. Por exemplo: água e óleo. 
 
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 Ar 18 40,0 
O 8 16,0 K 19 39,0 
F 9 19,0 Ca 20 40,0 

Na 11 23,0 Ga 31 70,0 
Al 13 27,0 Br 35 80,0 
P 15 31,0 Ag 47 108,0 

 


