
 

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

 
                                 Dados que podem ser necessários para a prova: 

 
Elemento Número 

Atômico 
Massa 

atômica 
Elemento Número 

Atômico 
Massa 

atômica 
H 1 1,0 P 15 31,0 
Be 4 9,0 S 16 32,0 
C 6 12,0 Cl 17 35,5 
N 7 14,0 Ca 20 40,0 
O 8 16,0 Zn 30 65,4 
F 9 19,0 Se 34 79,0 

Na 11 23,0 --- --- --- 
 

 
01) Sejam as duas afirmativas:                                                                                                                   (0,4 pt) 
 
(   ) O método científico representa a metodologia que define e diferencia o conhecimento da ciência de 
outros tipos de conhecimentos. 
(   ) Uma característica do método científico é que o processo precisa ser objetivo, e o cientista deve ser 
parcial na interpretação dos resultados. 
 
Marcando com V a afirmativa verdadeira e com F a afirmativa falsa, assinale a seqüência correta de cima 
para baixo. 

 
A) V, V            B) F, F           C) V, F           D) F,V 
 
02) Muitas são as teorias sobre a estrutura atômica da matéria, ou modelo atômico. O histórico de algumas 
descobertas da estrutura atômica está delineado abaixo.                                                                          (0,7 pt) 
 
I) 400 a.C. - Demócrito - Denominação átomo para a menor partícula de matéria. Considerado o pai do 
atomismo grego 
II) 1808 - Dalton - Primeiro modelo atômico com base experimental. O átomo é uma partícula maciça e 
indivisível. O modelo vingou até 1897. 
III) 1911 - Bohr - Modelo das órbitas elípticas para o elétron. Introdução dos subníveis de energia. 
IV) 1913 - Rutherford - Modelo atômico fundamentado na teoria dos quanta e sustentado experimentalmente 
com base na espectroscopia.  
V) 1916 - Sommerfeld - O átomo não é maciço nem indivisível. O átomo seria formado por um núcleo muito 
pequeno, com carga positiva, onde estaria concentrada praticamente toda a sua massa.  
 
São corretas somente as afirmativas: 
 
A) I, II e V          B) II, IV e V          C) I e V          D) I e II 
 
03) Um dos aditivos dos cremes dentais é o fluoreto de sódio, que se combina com o fosfato de cálcio do 
dente, originando o fluoreto de cálcio, substância que dá resistência maior ao dente, reduzindo, assim, a ação 
das bactérias na formação da cárie dentária. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a equação 
química dessa reação.                                                                                                                                (0,9 pt) 
 
A) 6NaF + Ca2(PO3)3   →   3CaF2 + 2Na3PO3               B) 6NaF2 + Ca3(PO4)2   →   3CaF4 + 2Na3PO4    
C) 6NaF + Ca3(PO4)2   →   3CaF2 + 2Na3PO4               D) 3NaF + Ca3PO4   →   3CaF + Na3PO4    
 
 
 
 



 

04) Os maiores problemas de poluição do ar são os decorrentes do lançamento de gases tóxicos na 
atmosfera pelas indústrias ou pelos veículos movidos a petróleo. Além disso, alguns compostos tóxicos são 
formados no próprio ar a partir de elementos componentes dos gases desprendidos pelos motores e pelas 
chaminés, os quais reagem com elementos da própria atmosfera mediante a intervenção da luz como fonte 
de energia de reações fotoquímicas. Assinale a alternativa correta com relação a poluição do ar.          (0,9 pt) 
 
A) O mais abundante poluente gasoso existente na atmosfera das cidades é o dióxido de carbono. 
B) O dióxido de nitrogênio é um dos componentes do chamado “smog fotoquímico”, isto é, da névoa que se 
forma sobre as grandes cidades, por ação das radiações solares sobre os gases desprendidos nas chuvas 
ácidas. 
C) O dióxido de enxofre é um dos mais freqüentes contaminantes do ar. É formado principalmente pela 
combustão do etanol e do carvão mineral. 
D) A ação dos contaminantes do ar pode ser muito agravada quando ocorre o fenômeno da inversão térmica 
das camadas atmosféricas. 
 
05) Os processos utilizados na separação dos componentes de uma mistura não alteram a natureza química 
das substâncias constituintes das misturas que a compõem. Assinale a alternativa correta com relação a 
separação de componentes.                                                                                                                       (0,7 pt) 
                                                                                                                                                          
A) Para misturas homogêneas líquidas, em que os componentes têm os mesmos pontos de ebulição, um 
método bastante apropriado é a destilação fracionada. 
B) Para misturas heterogêneas há vários procedimentos que podem separar cada uma das substâncias 
componentes, como por exemplos, filtração, decantação e dissolução fracionada. 
C) Ao contrário das misturas homogêneas, as misturas heterogêneas somente podem ser separadas por 
métodos químicos. 
D) A destilação simples que serve para separar misturas homogêneas ou seja soluções sólido-líquido e 
líquido-líquido, se baseia nos pontos de fusão das substâncias. 
 
06) Assinale a alternativa que apresenta segurança para se trabalhar em um laboratório de química. 
                                                                                                                                                                   (0,4 pt) 
A) Todos os reagentes devem ser armazenados em ordem alfabética, não importando sua classificação. 
B) Dependendo da prática que seja realizada em um laboratório o uso de avental pode ser dispensado. 
C) Os resíduos aquosos ácidos ou básicos devem ser neutralizados antes de serem descartados. 
D) Qualquer solução diluída pode ser descartada na pia do laboratório. 
 
07) Mendeleev, observando a periodicidade de propriedades macroscópicas dos elementos químicos e de 
alguns de seus compostos, elaborou a tabela periódica. Qual é a propriedade mais semelhante para os 
elementos de um grupo na tabela periódica?                                                                                         (0,4 pt) 
 
A) estado físico.                                           C) ponto de fusão. 
B) primeira energia de ionização.                D) configuração eletrônica do estado fundamental. 
 
08) A amônia (NH3) é uma base fraca e solúvel em água, podendo ser utilizada para preparar o “sangue do 
diabo”, um líquido róseo que, ao ser borrifado sobre um tecido branco, perde rapidamente sua cor. Dada as 
constantes de ionização dos ácidos, quando as bases conjugadas são dispostas em ordem de aumento da 
força de base, qual a ordem correta?                                                                                                         (0,9 pt) 
                                                                                                      
Constante ácida de ionização, Ka 
HClO     3,5×10-8  ;  HClO2      1,2×10-2    ;     HCN      6,2×10-10   ;    H2PO4

–     6,2×10-8 

 
A) ClO2 

–, ClO–, HPO4 
2–, CN–                          C) ClO2 

–, HPO4 
2–, ClO–, CN– 

B) CN–, HPO4 
2–, ClO–, ClO2 

–                          D) CN–, ClO–, HPO4 
2–, ClO2 

– 

 

 
 



 

09) Em geometria molecular, é muito aplicado o termo “ângulo de ligação”. Nas moléculas lineares ele vale 
180° e nas piramidais, 107°. Assinale a alternativa que apresenta as espécies químicas listadas em ordem 
decrescente de ângulo de ligação.                                                                                                              (0,9 pt) 
 
A) H2Se, H2S, H2O.          B) H2S, H2Se, H2O.          C) H2S, H2O, H2Se.          D) H2O, H2S, H2Se. 
 
10) Observou-se experimentalmente que o gás oxigênio, principalmente na fase de agregação líquida, é 
fortemente paramagnético. Qual das alternativas melhor explica esta observação?                                 (0,9 pt) 
 
A) Ressonância.                                                      C) A estrutura de Lewis de O2. 
B) A descrição do orbital molecular de O2.             D) A hibridização dos orbitais atômicos em O2. 
 
11) Os números quânticos são um conjunto de quatro números que melhor localizam cada elétron de um 
átomo na sua eletrosfera. Quando l = 3, quais são os valores possíveis para o número quântico ml?                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    (0,7 pt) 
A) 0, 1, 2, 3.          B) 3, 2, 1, 0.          C) 3, 2, 1, -1, -2, -3.          D) 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3     
 
12) Em galvanoplastia, é comum os funileiros utilizarem soluções de ácido muriático (ácido clorídrico) para 
limpar peças de zinco galvanizadas antes de soldá-las. Assinale a equação química que melhor representa a 
reação ocorrida na limpeza, bem como sua classificação.                                                                         (0,4 pt)  
 
A) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2; reação de dupla troca. 
B) ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O; reação de decomposição. 
C) ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O; reação de dupla troca. 
D) ZnO+ 2HCl → ZnCl2 + H2O ; reação de oxidação. 
 
13) Na boca dos humanos quimiorreceptores são localizados principalmente no órgão muscular chamado 
língua, sabor e aroma são exemplos de quimiorrecepção. Com relação as características dos ácidos e das 
bases assinale a alternativa INCORRETA.    
                                                                                                                                                                    (0,7 pt) 
 
A) Os principais sabores da língua são: doce, salgado, ácido e amargo.     
B) Moléculas que dão sabor são chamadas de saporíferas, que significa provar. 
C) Os ácidos têm sabor azedo e as bases sabor adstringente. 
D) Quando misturamos uma solução ácida como o vinagre e uma solução básica, como um detergente, 
obtemos uma solução neutra. 
 
14) Algumas regras devem ser usadas para manusear produtos químicos em um laboratório. Assinale a 
alternativa INCORRETA.                                                                                                                            (0,4 pt) 
                                                                                                                        
A) Utilizar somente um produto químico quando tiver informação da sua ficha técnica, como fórmula, classe, 
composição, simbologia e riscos para a saúde ou para o meio ambiente. 
B) No caso de produtos químicos líquidos se recomenda colocar certa quantidade em um recipiente e retirar o 
volume adequado. 
C) Não colocar a tampa do frasco do produto químico na bancada do laboratório. 
D) É norma correta colocar pipeta ou qualquer vidraria dentro dos frascos dos produtos químicos. 
 
15) Fluoreto de berílio,  BeF2, é usado em bioquímica, em particular na cristalografia de proteínas como um 
imitador de fosfato. Para explicar a existência da sua molécula, com sua geometria linear e com suas duas 
ligações idênticas é fazer sua representação usando seus orbitais híbridos, do tipo:                               (0,7 pt) 
 
A) sp2                    B) sp                    C) s2p3                    D) sp3 

 

 


