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XIV Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Médio – 2o Ano  

 

Dados que podem ser necessários para esta prova: 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

Elemento Número 
Atômico 

Massa 
Atômica 

H 1 1,0 Al 13 27,0 
C 6 12,0 Cl 17 35,5 
N 7 14,0 Fe 26 56,0 
O 8 16,0 Ni 28 58,7 
F 9 19,0 Cu 29 63,5 

Na 11 23,0 Zn 30 65,0 
Mg 12 24,3 --- --- --- 

 
     F= 96.500 C/mol ; Kw a 25ºC = 1,0x10-14 ; Ke água = 0,52ºC.kg. mol-1 

 
1) De acordo com a teoria de ácidos e bases, marque com V a afirmativa verdadeira e com F a afirmativa 
falsa, e assinale a seqüência correta de cima para baixo.                                                                        (0,4 pt) 
 
(   ) As substâncias que são ácidas de acordo com a teoria de Brönsted-Lowry, também serão ácidas pela 
teoria de Lewis. 
(   ) Quando um composto iônico é dissolvido em água, os íons se separam. Este processo é chamado de 
ionização. 
(    ) A teoria dos ácidos e bases de Arrhenius se refere a soluções aquosas. 
(    ) Os termos dissociação e ionização são sinônimos. 
 
A) V,F,F,V           B) F,F,V,F           C) F,V,F,V           D) V,F,V,F 
 
2) Os produtos químicos que usamos diariamente são constituídos por diversas substâncias, sendo as 
mesmas responsáveis pelas propriedades, como cheiro, cor, textura, sabor, instabilidade, etc., podendo os 
produtos ter a sua forma como solução, emulsão, creme, gel, loção, aerosol e suspensão. Analise as 
afirmações e assinale a alternativa incorreta.                                                                                            (0,7 pt) 
 
A) As emulsões são constituídas por materiais imiscíveis, como o óleo e água. 
B) A preparação de alguns antibióticos é um exemplo típico de suspensão. 
C) Na composição dos cremes e das loções são encontrados também agentes emulsificantes. 
D) Quando o pó de gelatina é dissolvido e aquecido em água forma um colóide chamado gel, após resfriado 
na geladeira, forma um colóide denominado sol. 
 
3) Em um laboratório Químico o professor deseja explicar para os alunos como fazer uma destilação simples. 
Assinale a vidraria mais adequada que o professor deve usar para que os alunos possam transformar vapor 
em líquido.                                                                                                                                                   (0,4 pt) 
 
A) Balão de destilação.          B) Funil de decantação.          C) Condensador.          D) Erlenmeyer. 
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4) Alguns alimentos podem ser classificados como ácidos, básicos ou neutros, dependendo da concentração 

de íons hidrônios, H3O
+, e hidróxidos, OH–, presentes. Se, a 25oC (Kw=1x10-14), as concentrações dos íons 

hidrônios na clara de ovos e na banana são, respectivamente, 0,30x10 – 7 e  3,50x10–5 mol/L, pode-se afirmar 
corretamente que a clara de ovo e a banana são, respectivamente, alimentos de caráter: 
Dados:  log 0,30 = – 0,52  ;  log 3,50 = 0,54                                                                                               (0,9 pt) 
 
A) ácido e básico.          B) básico e básico.          C) básico e ácido.          D) ácido e ácido.                              . 
 
5) A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, C6H8O6,  (M = 176,0 g/mol, Ka = 8,0x10-5), possui 
várias atividades importantes no metabolismo humano. O seu consumo tornou-se bastante popular na 
prevenção a gripes e resfriados, devido a seu poder antioxidante, mas relata-se que o consumo acima de 
100mg/dia pode causar náuseas, cólicas estomacais, diarréia e até cálculo renal (fonte: Hospital Santa Lúcia). 
Qual é o pH de 100 mL de uma solução aquosa de um comprimido que contém 1760 mg de vitamina C? 
                                                                                                                                                                   (0,7 pt) 
A) 1,5                B) 2,5               C) 1,0                    D) 4,5                    
 
6) Formas de se prevenir ou retardar a corrosão de metais são largamente estudadas para várias aplicações, 
como por exemplo, para a exploração de petróleo nas plataformas marítimas. Uma forma de retardar a 
corrosão do metal, é conectando-o a um ânodo de sacrifício. Em oleodutos subterrâneos formados por ferro, 
conectam-se no percurso do oleoduto peças de magnésio que funciona com ânodo de sacrifício, protegendo 
o ferro. Se estão disponíveis os seguintes metais: Al, Cu, Ni e Zn, apenas podem ser usados para a proteção 
catódica do ferro:                                                                                                                                       (0,4 pt) 
 Dados:  Al3+(aq) + 3e- → Al(s)        Eº =  – 1,66V 
Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)      Eº =  + 0,337V 
Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s)       Eº = – 0,44V 
Ni2+(aq) + 2e- → Ni(s)         Eº = – 0,28V 
Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s)       Eº = – 0,463V 
 
A) Al e Cu.                  B) Cu e Ni.                   C) Ni e Zn.                   D) Al e Zn.    
        
7) Os procedimentos de titulação são muitos comuns em  
laboratórios das mais diversas áreas (bioquímica, alimentos,  
geologia, solos) que trabalham com análise química. Um conjunto 
comum de vidrarias usado para esse procedimento está no desenho 
ao lado. Dê os nomes corretos das vidrarias usadas na figura 1 e 
apresente qual a leitura correta para o  volume gasto na titulação da 
figura 2 (a variação entre as  marcações é de 0,1 mL).           (0,9 pt) 
 
A) Bureta, erlenmeyer, 6,6 mL. 
B) Bureta, erlenmeyer, 6,5 mL. 
C) Bureta, erlenmeyer, 7,4 mL. 
D) Proveta, erlenmeyer, 6,5 mL 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 

Figura 2 
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 8) Considere duas soluções aquosas a 25 ºC: um xarope contendo 30 g de sacarose (C12H22O11) em 100 g 
de água e uma salmoura contendo 30 g de sal de cozinha (NaCl) em 100 g de água. Classifique como 
verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmativas e assinale a seqüência correta de cima para baixo.(0,7 pt) 

                                                                                                                
(   ) As duas soluções começarão a ferver numa temperatura acima do ponto de ebulição da água pura. 
(  ) Se forem congeladas, as duas soluções vão iniciar o congelamento numa temperatura maior que a do 
ponto de fusão da água. 
(  ) Ao aquecermos as duas soluções na mesma velocidade de aquecimento, a ebulição do xarope vai 
começar antes da ebulição da salmoura. 
 
A) V, F, F                  B) V, F, V                 C) F, F, F                 D) F, F, V.   
 
9) O que se pode dizer sobre a reação de combustão completa da glicose e o complexo processo de 
respiração dos organismos vivos.                                                                                                               (0,7 pt) 
i.  São processos exotérmicos.                                            
ii. Possuem a mesma variação de entalpia. 
iii. O valor da variação de entalpia molar da combustão da glicose depende da massa de glicose. 
 
As afirmações verdadeiras são: 
 
A) Apenas a iii               B) Apenas i e iii               C) i, ii e iii               D) Apenas i e ii  
 
10) Quanto a catalisadores heterogêneos, utilizados para várias aplicações, tais como na tubulação de 
saídas dos gases produzidos num motor de carro em funcionamento. Classifique como verdadeira (V) ou 
falsa (F) as seguintes afirmativas e assinale a seqüência correta de cima para baixo.                             (0,4 pt) 
(    )  Eles desaceleram as reações químicas de produção de gases tóxicos nos motores de carros, por  
         isso são usados em carros. 
(    )  Eles se apresentam na forma de partículas finamente divididas para acelerar 
(    )  Eles apresentam a vantagem de, como qualquer catalisador, não ser consumidos durante a reação  
        química em que está envolvido.          
 
A)  F,V,V                    B) F,V,F                     C)   V,V,V                   D) F,F,V 
 
11) Quando se aumenta a temperatura de um sistema reacional, a velocidade da reação aumenta. Podemos 
observar isso quando os alimentos na geladeira levam mais tempo para sua deterioração. Qual alternativa 
explica esta observação?                                                                                                                            (0,7 pt) 
 
A) A energia de ativação da reação aumenta, e assim mais moléculas têm energia para chegar ao complexo 
ativado.                                                                                           
B) A reação passa por um caminho com menor energia de ativação. 
C) A variação de entalpia da reação torna-se mais exotérmica. 
D) A energia cinética dos reagentes aumenta, e assim há mais moléculas com energia suficiente chegar ao 
complexo ativado. 
 
12) O ozônio na alta atmosfera pode ser destruído pela seguinte reação de duas etapas: 

Cl(g) + O3(g)  �  ClO(g) + O2(g)  e  ClO(g) + O(g)  �  Cl(g) + O2(g). Com isso se explica o prejuízo do uso da 
classe de compostos CFC (clorofluorcarbono), por produzirem radicais livres cloro na atmosfera . Escolha a 
alternativa que apresenta, respectivamente, o catalisador e o intermediário de reação.                         (0,9 pt) 
                                

A) Cl(g)  e  O2(g)             B) O3(g) e ClO(g)              C) Cl(g)  e ClO(g)            D) ClO(g)  e Cl(g)        
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13) No processo de fermentação para a produção da cachaça, além de etanol, também é produzido outro 
álcool, o metanol, mas num teor bem baixo. Seu teor na bebida deve passar por um rigoroso controle pois ele 
é de toxicidade bem maior que o etanol se ingerido. Este álcool tem várias aplicações industriais, sendo uma 
das matérias-primas na fabricação de biodiesel. O processo industrial mais utilizado para a produção de 
metanol é o da reação entre gases monóxido de carbono e hidrogênio. 

CO(g) + 2H2(g)                  CH3OH(g)      Dados: Hºf CO(g) = – 110,5 kJ/mol   Hºf CH3OH(g = – 201,2 kJ/mol 
Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmativas e assinale a seqüência correta de cima 
para baixo. 
(   ) Para aumentar o rendimento de equilíbrio do metanol deve-se usar altas temperaturas. 
(   ) Para aumentar o rendimento de equilíbrio do metanol deve-se aumentar a pressão do sistema. 
(   ) A reação de produção do metanol é exotérmica. 
(  ) O aumento de pressão no sistema, provocado pela introdução de um gás inerte não altera o  
      rendimento de equilíbrio.                                                                                                                       (0,9 pt) 
 
A) F, V, V, V               B)  F, V, V, F               C) F, V, F, F               D) V, V, F, F 
 
14) Durante uma pesquisa em laboratório, uma amostra de 800 mg de proteína foi dissolvida em água 
formando 0,1 dm3 de solução. A pressão osmótica dessa solução foi medida a 32ºC em um osmômetro, com 
o valor de 7,60 mmHg,  e encontrou-se a massa molar da proteína. Qual é a massa molar dessa proteína?  
                                                                                                                                                                    (0,4 pt) 
 
A) 2.000 g/mol         B) 20.000 g/mol          C) 8.000 g/mol          D) 80.000 g/mol 
 
15) O processo industrial de obtenção do alumínio, que por mais de 60 anos no século XIX foi um metal 
raro, baseia-se na passagem de corrente elétrica por uma mistura de 10% de bauxita (Al2O3) e 90% (em 
massa) de criolita (Na3AlF6), que funde por volta de 700ºC. Quando se utiliza apenas a bauxita como fonte de 
obtenção do alu]mínio, o processo é inviável economicamente, pois este mineral só funde a 2015ºC. Qual o 
nome do processo químico de obtenção do alumínio e quantos gramas de alumínio podem ser obtidos após a 
passagem de uma corrente elétrica de 6,0 A por 9650s (2h e 41min) na mistura fundida?                      (0,9 pt) 
 
A) Eletrólise, 5,94g.            B) Pilha, 1,80g.             C) Eletrólise, 5,40g.           D) Eletrólise, 16,20g.       

 


