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XIV Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Médio – 1o Ano  

Dados que podem ser necessários para a prova: 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
atômica 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
atômica 

H 1 1,0 Al 13 27,0 
Be 4 9,0 Si 14 28,1 
B 5 10,8 Cl 17 35,5 
C 6 12,0 Ca 20 40,0 
N 7 14,0 Ni 28 58,7 
O 8 16,0 Cu 29 63,5 
Ne 10 20,2 Zn 30 65,4 
Na 11 23,0 --- --- --- 

 
1) A China, nação que mais polui e que mais consome matéria-prima, tem índice de desmatamento abaixo de 
zero, pois eles plantam mais árvores do que derrubam.  Pode-se afirmar que a reação da fotossíntese é 
bastante abundante na China, cuja equação química correta é:                                                                (0,7 pt)                      
A) 12H2O + 6CO2   →   6O2 + 6H2O + C6H12O6               C) 6O2 + C6H12O6   →   6H2O + 6CO2  
B) 6H2 + 6CO2    →   C6H12O6  + 3O2                                     D) 12H2O + 12CO2  →  12O2 + H2O + C12 H22 O11 

 

2) O método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir 
novo conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. Na maioria das disciplinas 
científicas consiste em juntar evidências observáveis, empíricas (ou seja, baseadas apenas na experiência) e 
mensuráveis e as analisar com o uso da lógica. Para muitos autores o método científico nada mais é do que a 
lógica aplicada à ciência. Com relação ao método científico assinale a alternativa correta.                    (0,7 pt) 
 
A) A Química vai atrás das idéias por um caminho mal-definido mas eficiente, chamado método científico. 
B) O método científico pode ter muitas formas, mas no caso da Química, somente uma. 
C) Uma abordagem típica do método científico pode ser visualizado como uma série de passos, em que o 
primeiro é a hipótese, depois vem o problema e as observações. 
D) As medições geralmente são feitas no universo de um material que queremos estudar. 
 
3) Os seguintes compostos são frequentemente encontrados em laboratórios químicos:                      (0,4 pt) 
I)     CaCl2 (um agente secante).           
II)    SiO2 (sílica gel). 
III)   NaHCO3 (em solução, usado em queimaduras por substâncias químicas). 
IV)   Na2SO4 (em solução, usado em ingestão de tóxico).   
 
Seus respectivos nomes corretos, de cima para baixo são: 
A) Cloreto de cálcio, óxido de silício, carbonato de sódio, tetraóxido de sódio. 
B) Cloreto de cálcio, dióxido de silício, bicarbonato de sódio, sulfeto de sódio. 
C) Cloreto de cálcio, dióxido de silício, bicarbonato de sódio, sulfato de sódio. 
D) Cloreto de cálcio, óxido de silício, carbonato de sódio, sulfato de sódio. 
 
4) O princípio da incerteza de Heisenbeg é válido para nanopartículas, cujo tamanho está no intervalo de 
poucas a algumas centenas de nanômetros. A incerteza mínima na velocidade de um elétron confinado em 
uma nanopartícula com diâmetro de 200 pm, em m/s, é aproximadamente de:                                        (0,9 pt) 
Dados: h (h cortado) =  h/2π = 1,054.10 – 34 kg.m2.s – 1 ;  m (massa do elétron) = 9,109.10 – 31 kg; pm = 10 – 12 m                                                                                                                              
A)  2,9.104                         B) 2,9.105                         C) 1,4.105                         D) 1,4.104 
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5) Nos laboratórios de Química, muitas vidrarias são usadas para vários fins. Faça a correlação da coluna da 
esquerda com a da direita e assinale a alternativa correta de cima para baixo.                                        (0,4 pt) 
( I )  Balão volumétrico     (1)  Para testar reações com pequenas quantidades de reagentes.                                                              
(II ) Tubo de ensaio          (2)  Para preparar volumes de soluções com maior precisão. 
(III) Bureta                        (3)  Para medir e transferir volumes de líquidos (não muito preciso). 
(IV) Proveta                      (4)  Para medir volumes de líquidos ou soluções por escoamento. 
 
A) I-2, II-1, III-4, IV-3        B) I-2, II-4, III-1, IV-3        C) I-2, II-1, III-3, IV-4        D) I-3, II-1, III-2, IV-4 
 
6) Um ônibus espacial (nave reutilizável que fica em órbita no espaço) é constituído de três partes: o veículo 
reutilizável, um tanque externo e dois foguetes propulsores de combustível sólido. A energia produzida por 
esses foguetes se baseia na seguinte reação: 
3 NH4ClO4(s)  +  3 Al(s)   →  Al2O3(s)  +  AlCl3(g)  +  3 NO(g)  +  6 H2O(g) 
Se um dos reagentes estiver em excesso será adicionada massa desnecessária ao ônibus, logo deseja-se 
uma mistura estequiométrica. Considerando que a reação tem um rendimento de 80%, qual massa 
aproximada de cada reagente deve ser usada para cada quilograma da mistura combustível inicial?     (0,9 pt) 
 
A) 813,1g de NH4ClO4   e  186,9 g de Al                    C) 500,0 g de NH4ClO4   e  500,0 g de Al       
B) 710,6g de NH4ClO4   e   289,4 g de Al                    D) 650,5 g de NH4ClO4   e  349,5 g de Al                
 
7) Após o fracionamento do extrato das folhas de uma planta em um laboratório de produtos naturais, duas 
frações do extrato foram secas e obteve-se os sólidos puros X e Y. Estes foram analisados quanto à sua 
composição elementar, e os resultados mostram que os dois sólidos eram formados pelos elementos 
carbono, hidrogênio e oxigênio na mesma composição percentual. Com base apenas nessas informações, 
pode-se afirmar corretamente que os sólidos X e Y:                                                                                  (0,7 pt)                                                                                                                            
A) são uma mistura dos elementos carbono hidrogênio e oxigênio. 
B) são formados pela mesma substância. 
C) são formados por compostos que têm a mesma fórmula molecular. 
D) têm a mesma fórmula mínima. 
 
8) Boroidreto de sódio, também conhecido como tetraidroborato de sódio, tem fórmula química NaBH4. Este 
sólido branco, usualmente encontrado como um pó, é usado na produção de fármacos e outros compostos 
orgânicos e inorgânicos. Outro composto formado pelo boro é o ácido bórico, H3BO3, um pó branco usado 
com freqüência como inseticida relativamente atóxico. De acordo com a teoria da ligação de valência, os tipos 
de hibridação do boro no NaBH4 e no H3BO3, são, respectivamente: 
                                                                                                                                                                   (0,9 pt) 
A) sp2 e sp                 B) sp3 e sp2                C) sp3 e sp3               D) sp3d e sp2                
 
9) Leia a seguinte descrição do elemento zinco:                                                                                      (0,4 pt) 
I)    É um metal de cor cinza prateado. 
II)   Ele funde a 420oC. 
III)  Quando grânulos de zinco são adicionados a ácido sulfúrico, gás hidrogênio é liberado e  
      o metal se dissolve. 
IV) Tem uma dureza na escala Mohs de 2,5. 
V)  Sua densidade, a 25oC, é 7,13 g/cm3. 
VI) Ele reage com gás oxigênio a altas temperaturas e forma óxido de zinco.     
Assinale a alternativa que mostra apenas propriedades físicas do zinco. 
 A) I, II, IV e V.          B) I, II e V.          C) II, IV e V.          D) I, II, III e IV.  
 
10) Um mineral é formado por um carbonato do metal M. Para se descobrir qual é este metal, 2,5 g deste 
carbonato foram aquecidos para formar 1,63 g de óxido do metal, conforme a seguinte reação química: 
MCO3(s) → MO(s) + CO2(g). Usando estes dados, o resultado aproximado mostra que o provável metal M é o,  
                                                                                                                                                                    (0,9 pt) 
                                                                                                                                         
 A) Ni                    B) Cu                C) Zn                D) Be     
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11) Escolha a alternativa que apresenta a configuração eletrônica correta dos íons Na e Cl, respectivamente, 
no sal cloreto de sódio:                                                                                                                              (0,4 pt) 
 
 A) [Ne] 3s1 e [Ne] 3s2 3p5                   C) 1s2 2s2 2p5 3s1 e [Ne] 3s2, 3p6       
 B) 1s2 2s2 2p6 e [Ne] 3s2 3p6              D) 1s2 2s2 2p6  e  [Ne] 3s2 3p5   
 
12) O princípio da exclusão de Pauli diz que cada elétron em um átomo possui um conjunto único de quatro 
números quânticos. A interpretação correta desses números quânticos só se dá com o conhecimento da 
mecânica quântica, com o modelo atômico de Schrödinger, mas existe uma correlação entre os números 
quânticos e algumas características do ponto de vista clássico dos elétrons. Faça a correlação da coluna da 
esquerda com a da direita e assinale a alternativa correta de cima para baixo.                                       (0,7 pt) 
                                                                                
(i) Número quântico principal (n)                          
(ii) Número quântico momento angular orbital (l)                                      
(iii) Número quântico magnético (ml) 
(iv) Número quântico magnético de spin (ms) 
 
A) i-3, ii-2, iii-4, iv-1      B) i-2, ii-4  iii-1, iv-3      C) i-2, ii-3, iii-4, iv-1      D) i-2, ii-4, iii-3, iv-1   
 
13) Uma molécula de água formada por dois átomos de deutério e um átomo de oxigênio é conhecida como 
água pesada. Ela apresenta as mesmas propriedades químicas da água comum, mas sua densidade é de 1,1 
g/mL. Ela é usada, por exemplo, em procedimentos de análise química de ressonância magnética nuclear. 
Assinale a alternativa correta de como são chamados os átomos de hidrogênio e deutério, e em que parte do 
átomo eles diferenciam.                                                                                                                              (0,4 pt) 
 
A) Isóbaros, eletrosfera.       B) Isótopos, núcleo.        C) Isótopos, eletrosfera.      D) Isótonos, núcleo.  
 
14) As bases ou hidróxidos são comuns no dia-a-dia. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
incorreta.                                                                                                                                                    (0,9 pt) 
 
A) O hidróxido de sódio é uma base muito usada na indústria química, para a produção de sabões, 
detergentes, etc. 
B) O hidróxido de cálcio, também conhecido como cal hidratada, é um sólido branco, pouco solúvel em água.   
C) O hidróxido de sódio, também chamado de soda cáustica, é um sólido branco, tóxico, não corrosivo e 
solúvel em água. 
D) O hidróxido de cálcio é bastante usado na construção civil na preparação da argamassa, usada para 
assentar tijolos e pisos.       
 
15) Em 1869, Mendeleev apresentou uma classificação, que é a base da classificação periódica moderna, 
colocando os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em oito faixas 
horizontais (períodos) e doze colunas verticais (famílias). Verificou que as propriedades variavam 
periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Pode-se afirmar corretamente que:           (0,7 pt)            
 
A) Um elemento com camadas eletrônicas K = 2, L = 8, M = 18, N = 3, está no 3º período. 
B) Um elemento com camadas eletrônicas K = 2, L = 8, M = 18, N = 18, O = 6 está no grupo 16 (6A). 
C) Nos elementos de transição geralmente a soma do número de elétrons dos subníveis s e p mais externos 
é o número do grupo.  
D) Nos elementos de transição geralmente a soma do número de elétrons dos subníveis p e d mais externos 
é o número do grupo. 
 

(1 ) Rotação do elétron  em  torno do seu eixo.  
(2 ) Distância do elétron ao núcleo. 
(3 ) Orientação do orbital no espaço. 
(4 ) Representa a forma do orbital. 


