
 
XI Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental – 9o Ano 
 

 
 

01) Nunca o meio ambiente foi tão atacado pelo ser humano como nesses últimos anos. Para preservá-lo cada um 
de nós tem que fazer sua parte.  Assinale a alternativa que NÃO COLABORA com a preservação do meio 
ambiente.                                                                                                                                                            (0,4 pt) 
 
A) Jogar o óleo comestível utilizado em frituras, na pia ou no vaso sanitário. 
B) Reduzir o uso de peles. 
C) Varrer o chão ao invés de empurrar o lixo com a água. 
D) Nas viagens, não tirar coisas da natureza, como pedra e nem deixar lixo e comida. 
 
02) Nos dias de hoje existe uma grande preocupação com as fontes de energia, isso porque a demanda é 
maior que a produção. Tendo em vista esse risco o Governo vem investindo em formas alternativas de 
energia, além das hidrelétricas, como a energia nuclear. Dentre os fenômenos abaixo indique somente 
aqueles que liberam energia.                                                                                                                     (0,9 pt) 

 
A) Evaporação do álcool, subida de um foguete, queda de uma pedra. 
B) Queda de uma pedra, explosão da pólvora e queima da gasolina.  
C) Queima da gasolina, evaporação do álcool e derretimento do gelo. 
D) Subida de um foguete, explosão da pólvora e evaporação do álcool. 

 
03) Os termos substância simples, composto químico e mistura aplicam-se respectivamente:                (0,4 pt) 
 
A) ao cobre, bicarbonato de sódio e vinho.              C) à água, vinho e ar. 
B) ao ar, água e álcool comercial.                            D) ao mercúrio, ar e vinho. 

 
04) Vários materiais encontrados no nosso dia-a-dia como máquinas e ferramentas têm em sua composição o 
aço. Sobre o aço pode se afirmar que é um(a):                                                                                          (0,4 pt) 

 
A) elemento químico. 
B) mistura formada principalmente por ferro e carbono. 
C) material facilmente corrosivo mas bem mais leve do que o alumínio e por isto com maior aplicabilidade. 
D) substância pura e portanto possui ponto de ebulição e fusão invariáveis. 

 
05) Sobre as teorias atômicas é correto afirmar, que para:                                                                      (0,7 pt) 

 
A) Dalton, os átomos são permanentes e divisíveis, eles não podem ser criados nem destruídos. 
B) Thomson, um átomo poderia ser composto por um pequeníssimo núcleo carregado positivamente (no 

centro do átomo) rodeado por uma região comparativamente maior contendo os elétrons. 
C) Rutherford, a contagem do número de partículas alfa que atravessam e ricocheteiam permite fazer uma 

estimativa entre o raio do átomo de ouro e o raio do seu núcleo. 
D) Bohr, é permitido a um elétron permanecer entre dois níveis energéticos (ou camadas).  

 
06) Os pulmões comportam aproximadamente 5 litros de ar, mas apenas meio litro é renovado a cada 
respiração. Como nossa freqüência respiratória é de cerca de 15 movimentos por minutos, respiramos 7,5 
litros de ar nesse intervalo de tempo e 450 litros em uma hora. O ar é uma mistura cujos dois principais 
componentes são os gases nitrogênio e oxigênio. Para separá-los usa-se corretamente os processos de:  
                                                                                                                                                                    (0,7 pt) 

 
A) liquefação fracionada e centrifugação.                      C) dissolução fracionada e adsorção. 
B) adsorção e destilação fracionada.                              D) liquefação fracionada e destilação fracionada. 

 
 



 
 
 

07) Todo método científico é realizado através de etapas. Assinale a alternativa em que a etapa NÃO 
CORRESPONDE com a situação apresentada.                                                                                        (0,7 pt) 
 
A) Experiência – acender um palito de fósforo. 
B) Observação – os fogos de artifícios apresentam cores variáveis. 
C) Hipótese – elemento químico é o conjunto de átomos que possuem um mesmo número atômico. 
D) Lei – ao somar o número de nêutrons com o número de prótons de um átomo obtém-se o número de 

massa. 
 

08) Assinale a alternativa que NÃO ASSOCIA corretamente a equação química com o tipo de reação. (0,4 pt) 
 
A) NH4NO2  →  2H2O + N2 ; reação de decomposição. 
B) NaCl + NH4HCO3  →  NaHCO3 + NH4Cl ; reação de dupla troca. 
C) CO2 + H2O + NH3  →  NH4HCO3 ; reação de análise. 
D) 2AgNO3  +  Cu  →  2Ag + CuNO3 ; reação de deslocamento. 

 
09) Observe os seguintes sistemas, onde esferas representam átomos:                                             (0,7 pt) 

 

 

 

             

Sobre esses sistemas, a afirmação  FALSA  é: 
 

A) III contém um composto.                C) II contém um composto.  
B) IV contém uma mistura.                  D) I contém substância simples. 

 

10) O desenvolvimento industrial e urbano tem originado em todo o mundo um aumento crescente da emissão 
de poluentes atmosféricos. O acréscimo das concentrações atmosféricas dessas substâncias, a sua 
deposição no solo, nos vegetais e nos materiais é responsável por danos na saúde, redução da produção 
agrícola, danos nas florestas, degradação de construções e obras de arte e de uma forma geral origina 
desequilíbrios nos ecossistemas.  Sobre os poluentes do ar:                                                                   (0,9 pt) 

  I – Os óxidos de enxofre podem ser originados pela combustão (refinarias, centrais térmicas,  
       veículos diesel), por processos industriais e vulcões.   
 II – O chumbo tem origem pela combustão da gasolina e está presente em sua composição. 
III – O dióxido de carbono (CO2) pode ser originado pela combustão de combustivéis fósseis e da queima de  

       florestas. 

Assinale a alternativa correta sobre as afirmativas acima: 

A) somente III       B) somente II      C) II e III         D) I e III 

11) Arrhenius propôs que cada “molécula” de NaCl, em soluções aquosas, poderia separar-se em duas partes 
com cargas elétricas opostas: os íons. Esta teoria foi chamada de Teoria da Dissociação Iônica e foi com este 
estudo que a comunidade acadêmica lhe outorgou o titulo de PhD em 1884. Sobre a teoria de Arrhenius para 
ácido e base assinale a alternativa correta.                                                                                               (0,7 pt) 

 

I 

 

II III IV 



A) As soluções ácidas em meio aquoso podem liberar diferentes tipos de cátions. 
B) As soluções básicas em meio aquoso liberam vários tipos de ânions. 
C) As soluções aquosas formadas por ácido e base não são bons condutores de eletricidade. 
D) Os ácidos são compostos que, em solução aquosa liberam o íon H+. 

 
12) Em determinadas horas de um dia comum, algumas ruas de Fortaleza encontram-se congestionadas por 
uma grande frota de carros movidos por combustíveis, que podem ser: gasolina, álcool, diesel ou gás natural, 
causando prejuízo diretamente a saúde do ser humano, devido a liberação de:                                      (0,9 pt) 
 
 A) gás hidrogênio.          B) biodiesel.          C) gás butano.          D) monóxido de carbono. 

 
13) É comum observar que alguns alunos sentem dificuldades em diferenciar reações de equações químicas.   
      Para dirimir essa dúvida, assinale a alternativa correta.                                                                     (0,9 pt) 

 
 A) Acender a “boca” de um fogão a gás butano é uma equação química. 
 B) É uma reação química: 2C4H10 + 13O2            8CO2 + 10H2O. 
 C) A representação de uma equação química é uma reação química. 
 D) A reação química da alternativa A é o processo de conversão de algumas  substâncias em outras  
      substâncias diferentes. 
 

14) Laboratórios de Química são locais interessantíssimos, onde se pode aprender inúmeras coisas. Para 
fazer as experiências utiliza-se aparelhos de vidro, como o balão volumétrico, cuja utilização é:           (0,4 pt) 

 
A) efetuar destilações simples.                       C) aquecer líquidos puros ou soluções. 
B) preparar soluções.                                      D) medir de uma forma mais precisa volumes de líquidos. 

 
15) Nesta prova são citadas as seguintes substâncias: álcool, oxido de enxofre, gás nitrogênio e gás butano. 
Quimicamente suas respectivas representações são:                                                                              (0,9 pt) 

 
 A) C2H5OH, SO2, N2, C4H10                 C) C2H5OH, SO2, N2, C3H8  
 B) CH3OH, SO3, N3, C4H10                  D) C2H5OH, H2SO4, N2, C4H10  

 
Obs.: considerar o álcool como uma substância. 

 
Dados que podem ser necessários nesta prova: 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
H 1 Al 13 Cu 29 
C 6 P 15 Ag 47 
N 7 S 16 Hg 80 
O 8 Cl 17 Pb 82 
Na 11 Fe 26 ---- ---- 

 
   densidade média do aço: 7,86 g/cm³ 
   densidade do alumínio: 2,70 g/cm3 

 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 


