
 
 
 
 

XIII Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 
Ensino Fundamental – 9o Ano 

 
Dados que podem ser necessários para a prova: 

 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
Elemento Número 

Atômico 
H 1 S 16 Br 35 
C 6 Cl 17 Sn 50 
N 7 Ar 18 Au 79 
O 8 K 19 Hg 80 
Na 11 Ca 20 ---- ---- 
Mg 12 Zn 30 ---- ---- 

 

01) Um dos grandes desafios da Química tem sido a obtenção de substâncias puras a partir de misturas. 
Para que isso aconteça há vários métodos de separação. Assinale a alternativa que associa corretamente 
todas as colunas                                                                                                                                         (0,9 pt) 

 

Técnica Tipo de mistura Natureza da mistura Exemplo Aparelhos 
adequados 

A) Filtração a vácuo Heterogênea Líquido-líquido óleo + água Funil de Buchner                                                                                                             
Kitassato 
Trompa d’água 

B) Dissolução 
fracionada 

Heterogênea Sólido-sólido Sal + areia Béquer, funil, 
Filtro 

 

C) Destilação 
Fracionada 

Homogênea Líquido-líquido Separação dos 
componentes do 

petróleo 

 
Kitassato  
Coluna de 
fracionamento 
Condensador 

 

D) Centrifugação Homogênea Sólido-líquido 
 

Separação de 
nata do leite 

 
Centrífuga 

 
 

02 O mar é uma solução aquosa de vários sais. Os principais são: NaCl, MgCl2, MgSO4, CaSO4, KCl, CaCO3 
e KBr. É característica destes sais:                                                                                                             (0,4 pt) 
 
A)  serem obtidos de um ácido e uma base.       
B) quando dissociados em água e gotejados no papel tornassol torna-a de cor vermelha. 
C) em suas nomenclaturas recebem a terminação ico. 
D) quando dissociados em água produzem ácidos. 
 
03) O laboratório de Química é um local que envolve altos riscos e deve ser visto pelo aluno como um 
ambiente de trabalho diferenciado da sala de aula. Ao entrar em um laboratório é necessário assumir 



comportamentos adequados e respeitar normas e procedimentos de segurança, com o objetivo de prevenir 
ou minimizar acidentes. O procedimento NÃO correto para o uso no laboratório de química é:               (0,4 pt)                  
A) consulte, sempre que possível, previamente a ficha técnica dos reagentes empregados para conhecer 
melhor suas propriedades e suas características.  
B) as bancadas devem estar sempre limpas e conter apenas os materiais pertencentes ao trabalho que será 
desenvolvido naquela atividade. 
C) antes de iniciar o processo de lavagem da vidraria utilizada, descarte os resíduos do experimento na pia. 
D) informe-se da maneira adequada da estocagem dos produtos químicos em frascos de plástico ou de vidro. 
 
04) Sobre o método científico assinale a alternativa correta.                                                                    (0,7 pt) 
 
A) O método científico pode ser definido como o conjunto de regras básicas empregadas em uma 
investigação científica com o intuito de obter resultados os mais confiáveis possíveis. 
B) Geralmente o método científico engloba uma sequência de etapas como: a observação, a formulação de 
uma hipótese, a interpretação dos resultados e, por fim, a experimentação. 
C) O método científico é algo mais subjetivo, ou implícito, do modo de pensar popularmente do que um 
manual com regras explícitas sobre como o cientista, ou outro, deve agir. 
D) Método científico é uma forma de investigação da natureza.  Para isso, leva em consideração superstições 
ou sentimentos religiosos, a lógica e a observação sistemática dos fenômenos estudados.  
 
05) A atmosfera do Planeta Terra é uma mistura de vários gases, sendo o nitrogênio o gás mais abundante, 
constituindo 78% do volume atmosférico e o oxigênio aproximadamente 21%. Com relação aos gases da 
atmosfera assinale a alternativa correta.                                                                                                    (0,9 pt) 
 
A) Os gases nitrogênio e oxigênio são obtidos por sublimação do ar atmosférico e posterior destilação. 
B) O oxigênio é usado em embalagens de alimentos para preservar o sabor e o nitrogênio, como 
medicamento em hospitais. 
C) Na separação das frações do nitrogênio e do oxigênio, o nitrogênio é removido antes do oxigênio porque 
possui maior ponto de ebulição. 
D) Há outros gases na atmosfera como argônio, metano, ozônio. 
 
06) A humanidade depende da energia para desenvolver suas atividades, portanto é necessário identificar um 
combustível e quais as qualidades que permitem certos materiais serem classificados dessa forma. Com 
relação aos combustíveis assinale a alternativa correta.                                                                            (0,7 pt) 
                                                        
A) Combustíveis são aqueles materiais que se apresentam em grandes quantidades na natureza, que liberam 
muita energia quando queimados, exemplos: petróleo, cortiça, carvão, e o álcool da cana-de-açúcar, dentre 
outros. 
B) Comburente é toda a substância que queima na combustão, como a gasolina. 
C) Combustão é a reação química entre combustíveis e comburente. 
D) O combustível só queima na presença do gás nitrogênio existente no ar atmosférico. 
 
07) Quando provamos uma rodela de limão ou comemos uma salada com muito vinagre, sentimos um gosto 
azedo característico, isto porque o limão e o vinagre apresentam substâncias ácidas em sua composição. 
Com relação aos ácidos assinale a alternativa correta.                                                                             (0,4 pt) 
 
A) O ácido presente no vinagre é o ácido acético e no limão o ácido cítrico, os quais são considerados ácidos 
fortes. 
B) O ácido sulfúrico e o ácido clorídrico são considerados ácidos fracos. 
C) O ácido clorídrico é conhecido comercialmente como ácido muriático. 
D) O ácido sulfídrico, H2S, é um ácido ternário. 
 
08) Acidentes comuns podem ocorrer em um laboratório de química, sendo necessário procedimentos de 
primeiros socorros. Assinale a alternativa INCORRETA com relação as condutas de emergência no 
laboratório.                                                                                                                                                  (0,7 pt) 
 
 
      



                                                                                                                                                                  
A) Nas queimaduras por ácidos secar o local e lavar com bastante água por cerca de 5 minutos, a seguir 
lavar com uma solução saturada de bicarbonato de sódio.  
B) Se houver intoxicação por gases levar a pessoa para um ambiente fechado para descansar. 
C) Nas queimaduras com bases lavar a região atingida com bastante água durante 5 minutos, a seguir lavar 
com solução de ácido acético 1% e lavar novamente. 
D) Se cair ácido nos olhos lavá-los durante 15 minutos nos chuveiros de emergência, a seguir aplicar uma 
solução de bicarbonato de sódio a 1%. 
 
09) Qual técnica é a recomendada para a pesagem de um sólido em um béquer previamente pesado?  
                                                                                                                                                                    (0,7 pt) 
A) Transferir mais sólido do que é necessário para o béquer. Devolver o excesso para o frasco com uma 
espátula. 
B) Transferir a quantidade desejada de sólidos do frasco de reagente, segurando o gargalo da garrafa aberta 
sobre o béquer e pressionar o frasco. Em seguida, pesar o béquer e o sólido. 
C) Pesar uma espátula, colher uma quantidade desejada de reagente do frasco, transferi-lo para o béquer e 
pesar novamente a espátula. 
D) Pesar um pedaço de papel de filtro, emborcar levemente o frasco para a transferência de sólidos para o 
papel de filtro, pesar o papel de filtro com o sólido e transferir o sólido para o béquer. 
 
10) A química ambiental, que na realidade representa a química do cotidiano, estuda os processos químicos 
(mudanças) que ocorrem no meio ambiente. Essas mudanças podem ser naturais ou causadas pelo homem 
e em alguns casos podem trazer sérios danos à humanidade. Atualmente há uma grande preocupação em 
entender a química do meio ambiente, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida em nosso planeta.                                                                         
                                                                                                                                                                    (0,9 pt) 
 

 
 
Observando a figura assinale a alternativa correta. 

 
A) Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar quentes, o vapor de água condensa, 
transformando-se novamente em água. Como é pesada e não consegue sustentar-se no ar, a água acaba 
caindo em forma de chuva. 
B) O vento também é um poderoso agente de corrosão, remodelando a paisagem de muitos locais.  
C) A neve consiste na queda leve, moderada ou forte de cristais de gelo. Cada cristal de gelo é uma 
precipitação de uma forma impura de água congelada. 
D) Nem toda água que está embaixo da terra é considerada como água subterrânea por haver uma distinção 
daquela que ocupa o lençol freático, que é chamada de água de solo e tem maior interesse para a agronomia 
e botânica. 

 
 



11) Os produtos químicos são representados normalmente por fórmulas químicas. Faça a correlação da 
coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa correta de cima para baixo com relação 
aos nomes das seguintes substâncias químicas.                                                                                       (0,4 pt)     
 
I  -   K2SO4, HNO3 e H2SO4               (   ) nitrato de sódio, sulfato de potássio e ácido sulfuroso. 
II -   NaNO3, K2SO4 e H2SO4             (   ) sulfato de potássio, ácido nitrico e ácido sulfúrico.  
III -  K2SO4, HNO2 e H2SO3               (   ) nitrato de sódio, sulfato de potássio e ácido sulfúrico.  
IV -  NaNO2, K2SO4, e H2SO4               

 V - NaNO3, K2SO4, H2SO3   

 
A) V, I e IV.          B) II, I e IV.          C) V, III e II.          D) V, I e II. 
 
12) Grande parte dos problemas relacionados aos recursos hídricos tem surgido devido a sua má utilização. 
Com relação ao uso correto da água assinale a alternativa correta.                                                         (0,4 pt) 
 
A) Os projetos de irrigação se forem mal planejados podem provocar alguns impactos ambientais, dentre 
estes: contaminação das águas, erosão, assoreamento e salinização de regiões áridas ou semi-áridas. 
B) Os resíduos lançados nos ralos podem ir parar em algum rio ou lago, que devido a pequena quantidade 
não afetarão suas águas. 
C) Nas residências normalmente não há desperdícios de água, pelo uso na cozinha, no banheiro, na lavagem 
de calçadas e carros. 
D) A agricultura e o desmatamento não modificam o leito dos rios e dos lagos. 
 
13) Veja a tabela com as temperaturas onde ocorre a fusão de algumas substâncias (sempre a pressão 
ambiente).                                                                                                                                                   (0,9 pt) 
 

Substância Ponto de fusão  (°C) 
  

álcool  –114 
enxofre    119 
estanho    232 
mercúrio    –39 
nitrogênio  –210 

ouro  1063 
oxigênio  –219 

zinco    419 
Assinale a alternativa que relaciona corretamente a temperatura com o estado físico da substância.  
A) Na temperatura de – 212oC somente o nitrogênio encontra-se no estado líquido.  
B) As substâncias: enxofre, estanho, ouro e zinco são sólidos na temperatura de 230oC.  
C) Na temperatura de 500oC somente o ouro encontra-se no estado sólido.  
D) As substâncias: álcool, mercúrio, nitrogênio e oxigênio são líquidos ou gases na temperatura de – 40oC.  
 
 14) Três átomos G, J e R, apresentam, respectivamente, números de massa ímpares e consecutivos.  O  
número de nêutrons de G é igual ao número de nêutrons de J, cujo número de prótons é 20/51 vezes o 
número de massa de R, que tem 25 elétrons e um número de massa igual ao dobro de prótons + 1. O número 
de massa, de prótons, de nêutrons e de elétrons do átomo G são, respectivamente:                               (0,9 pt) 
                                                                                                                  
 A) 51, 25, 26, 25          B) 49, 20, 29, 20          C) 51, 25, 26, 26          D) 47, 18, 29, 18 
 
15) Pela equação química é possível saber o estado físico das espécies participantes da reação, atraves das 
letras respectivas entre parênteses: gás(g), vapor(v), líquido(l), solução aquosa(aq), sólido(s) e cristal(c). Assinale 
a alternativa que apresenta o estado físico correto de cada participante na equação química.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           (0,7 pt) 
       A) H2(g) + Cl2(v) → 2HCl(aq)                                                     C) P4(g) + 10Cl2(g) → 4PCl5 (l)  
       B) CH4(g)  + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)                             D) 2CO(v)  + O2(g) → 2CO2(g) 


