
 

XII Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 
Ensino Médio – 2o Ano 

 
01) O normal é beber 8 copos de água por dia, mas se está estressado aumente para 16 copos.  90% do 

volume do nosso cérebro é composto por água, que é o principal veículo das transmissões 
eletroquímicas. Assinale a alternativa em que a água atua como agente oxidante.                          (0,7 pt)                                                                                                                                                  
  
A) 2NaCl(aq) + H2O(l)  → Na2O(s) + 2HCl(aq) 
B) 3H2O(l)   + 2CO2(g)  → C2H6O(aq) + 3O2(g)                      

C) H2O2(l)   + HNO2(aq)   → HNO3(aq)  + H2O(l)   

D) 2Na(s)  + 2H2O(l)   → 2NaOH(aq)  + H2(g)  
 
02) Assinale a alternativa correto, segundo as normas da IUPAC que represente a nomenclatura do composto 

abaixo:                                                                                                                                                 (0,4 pt)    
 

CH3 C CH2 CH2

CH3

CH3

CH2

OH

 
   
A) 2,2-dimetil-pentan-5-ol.                    C) 1,1,1-trimetil-butan-4-ol.           
B) 4,4-dimetil-pentan-1-ol.                    D) 4,4,4-trimetil-butan-1-ol. 

 
03) Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que apresentam somente carbono e hidrogênio em sua 

composição. No exemplo abaixo é mostrado um hidrocarboneto insaturado. Assinale a alternativa que 
indique a hibridização dos átomos de carbono seguindo respectivamente a ordem: 1, 2, 3, 4.         (0,7 pt) 

 

CH C C CH CH
CH3

CH3

CH3

1 2 3 4

 
 
A) sp, sp, sp2, sp.          B) sp, sp2, sp2, sp3.          C) sp, sp, sp2, sp3.         D) sp2, sp2, sp, sp2. 

 
04) Os átomos podem ligar-se uns com os outros para a sua estabilidade. Com respeito às ligações iônicas, 

assinale a alternativa correta:                                                                                                              (0,4 pt)  
                                          

A) Uma ligação iônica é a atração eletrostática entre íons de cargas idênticas. 
B) Para que uma ligação iônica seja formada, é necessário que os átomos dos elementos que estão 

formando as ligações tenham sempre a tendência de ceder elétrons. 
C) A ligação iônica é formada por dois não-metais. 
D) Os átomos dos metais cedem elétrons formando cátions e os átomos dos não-metais recebem 

elétrons formando ânions, que se atraem formando compostos iônicos. 
 
05) Nas grandes cidades devido a poluição proveniente das indústrias e dos veículos, o ar acumula grandes 

quantidades de ácido sulfúrico e ácido nítrico, gerando o que é conhecido como chuva ácida artificial. 
Com relação ao efeito destes ácidos, assinale a alternativa INCORRETA.                                       (0,4 pt) 

        
A) A água dos rios e lagos se torna ácida. 
B) Ácidos presentes no ar e na chuva prejudicam a saúde. 
C) Gases ácidos não danificam as árvores. 
D) As plantas absorvem substâncias poluidoras. 

 
 
 
 
 
 



 

 06) Observe as estruturas dos compostos orgânicos mostrados abaixo e assinale a alternativa correta. 
                                                                                                                                                                   (0,9 pt) 
 

 
         OH                                                                OH                                             H              OH 
           I                                                                     I                                                I                I 
H3C – CH – CH2 – CH2 – CH3                  H3C – CH2 – CH – CH2 – CH3            H3C – N – CH2 – CH – CH3  
 
                     I                                                        II                                                           III 
 
                            OH                                                          O                                               O 
                              I                                                            //                                               // 
 H3C – CH2 – N – CH – CH3             H3C – CH2 – CH2 – C                           H3C – CH – C 
                       I                                                                   \                                      I         \ 
                      H                                                                    NH2                                             CH3        NH2 

 
                    IV                                                      V                                                           VI 

  
A) I e II são isômeros de cadeia. 
B) III e IV são isômeros de compensação (metâmeros). 
C) IV e V são isômeros de função. 
D) V e VI são isômeros de posição. 

 
07) Foi realizada uma análise em solução alcoólica. Esta revelou que continha 15 mL de álcool em cada   

150 mL da solução. Usando a concentração porcentagem em volume, expresse a quantidade de álcool 
na solução analisada e assinale a alternativa correta.                                                                        (0,4 pt) 

 
A) 0,15%                       B) 10%                                 C) 15%                                 D) 0,10% 

 
 08) O limoneno é um composto orgânico muito encontrado em óleos essenciais com propriedades repelentes 

contra insetos. Observe a estrutura do limoneno e assinale a alternativa correta quanto aos tipos de 
carbono presentes na molécula.                                                                                                          (0,7 pt) 

 

limoneno
 

A) Três carbonos primários, seis carbonos secundários e um carbono terciário. 
B) Quatro carbonos primários, três carbonos secundários e três carbonos terciários. 
C) Três carbonos primários, quatro carbonos secundários e três carbonos terciários. 
D) Um carbono primário, cinco carbonos secundários e um carbono terciário. 

 
09) As duas afirmativas estão relacionadas com as normas de segurança no laboratório de química:    (0,7 pt) 
 

(    ) materiais sólidos não devem ser jogados diretamente na pia.  
(    ) ao diluir um ácido muito forte, adicione água sobre o ácido concentrado.  

   
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 

 

 



 

10) Como o íon amônio pode ser classificado pela teoria de Bronsted – Lowry na seguinte equação química?   
(0,7 pt) 

NH4 
+  NH3  + H+ 

                                                                                                                                                              
A) Base, pois ganhou um próton. 
B) Um ácido porque cedeu um próton ao NH3. 
C) Uma base porque ganhou um próton do NH3. 
D) Ácido, pois cedeu um próton. 

  
11) Observe as estruturas dos compostos orgânicos mostrados abaixo e assinale a alternativa que identifique 

as funções orgânicas presentes em cada composto.                                                                        (0,4 pt) 
  

OH O

H

O

I II

III IV
 

A) I - álcool, II - aldeído, III – hidrocarboneto, IV - cetona. 
B) I - álcool, II - cetona, III – hidrocarboneto, IV – aldeído. 
C) I - aldeído, II - cetona, III – álcool, IV - hidrocarboneto. 
D) I - aldeído, II - cetona, III – hidrocarboneto, IV - álcool. 

 
12) As primeiras explicações sobre a natureza das ligações químicas foram desenvolvidas por G.N. Lewis (da 

Universidade da Califórnia, Berkelei) e W. Kössel (da Universidade de Munique) em 1916. Com respeito 
às ligações químicas, assinale a opção correta que melhor represente a indicação das afirmativas abaixo 
como verdadeiras (V) ou falsas (F).                                                                                                    (0,9 pt) 

 
1) A ligação covalente representa o compartilhamento de um par de elétrons por dois átomos 

participantes da ligação. 
2) A ligação covalente também pode representar o compartilhamento de um par de elétrons por dois 

átomos, no qual esses dois elétrons são fornecidos por um dos átomos participantes da ligação. 
3) A ligação metálica explica a condutividade elétrica  e a maleabilidade dos metais. 
4) O CO2 e a água são compostos covalentes polares.  

 
A) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - V. 
B) 1 - V, 2 - V, 3 - F, 4 - F. 
C) 1 - V, 2 - F, 3 - F, 4 - F. 
D) 1 - V, 2 - V, 3 - V, 4 - F. 

 
13) Assinale a alternativa em que a pipeta graduada diferencia da pipeta volumétrica.                            (0,9 pt) 
      

A) A pipeta graduada é utilizada para escoar volumes variáveis e a pipeta volumétrica para escoar 
volumes fixos de líquidos. 

B) Somente a pipeta volumétrica pode ser usada para escoar volumes variáveis. 
C) A pipeta graduada é usada em titulações, enquanto que a pipeta volumétrica não é possível. 
D) A pipeta volumétrica pode ser aquecida, enquanto a pipeta graduada não pode, pois a temperatura 

modificará a graduação. 
 



 

14) As baterias de íon-lítio são bastante utilizadas em celulares, laptops e iPods e tem aparecido bastante nos 
noticiários por ocasionalmente pegar fogo durante a recarga de celulares. Na maioria das pilhas 
comerciais, um eletrodo é a grafite e outro geralmente é feito de oxido de cobalto e lítio (LiCoO2). 
Utilizando seus conhecimentos de eletroquímica assinale as afirmativas corretas:                            (0,9 pt) 

 
A) A grafite, eletrodo que participa da reação durante um processo eletroquímico, é chamado de eletrodo 

ativo. 
B) Quando estão sendo carregadas, as baterias recarregáveis funcionam como uma célula eletrolítica e 

quando estão sendo descarregadas funcionam como uma célula voltaica ou galvânica  
C) Em células eletrolíticas a oxidação ocorre no cátodo. 
D) O material utilizado para proteger um metal contra corrosão na conhecida proteção catódica é    
    chamado de catodo de sacrifício. 

 
15) O estudo das fontes e os usos da energia nos mostra o quanto é importante o papel da energia em um 

sistema econômico de um país. Sobre as leis e grandezas envolvidas no estudo da termoquímica 
assinale V (verdadeiro) e F (falso):                                                                                                      (0,9 pt)   

                                                                               
(  )  A termoquímica fundamenta-se na primeira lei da termodinâmica a qual pode ser resumida no 

seguinte enunciado: a energia pode ser conservada. 
(  ) O calor liberado ou absorvido em uma reação química à pressão constante é conhecido como a 

entalpia de reação. 
(  ) A reação 2 H2O(g)  → 2H2(g) +O2(g) é endotérmica portanto é possível utilizá-la para fazer um motor 

funcionar. 
E marque a alternativa correta: 

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

 
 
 

Dados que podem ser necessários para esta prova: 
 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

H 1 1,0 S 16 32,0 
Li 3 7,0 Cl 17 35,5 
C 6 12,0 Co 27 59,0 
N 7 14,0 ---- ---- ---- 
O 8 16,0 ---- ---- ---- 
Na 11 23,0 ---- ---- ---- 

 
 
 


