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XIV Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental – 8o Ano  

1) Pesquisadores da Holanda e dos EUA pediram a voluntários que escrevessem sobre a vida particular de 
uma pessoa. Alguns dos voluntários receberam limonada adoçada e escreveram textos com menos 
preconceito. Em tese, isso acontece porque a glicose do açúcar estimula o cérebro, que usa sua energia para 
ativar circuitos ligados ao autocontrole. Glicose é um(a):                                                                          (0,7 pt) 
 
A) Lipídio.           B) Carboidrato.            C) Proteína.             D) Vitamina. 
 
2) Nos laboratórios, os Químicos utilizam-se dos fenômenos físicos ou fenômenos químicos para identificar 
as substâncias. Marque com FQ os fenômenos químicos e com FF os fenômenos físicos e assinale a 
seqüência correta de cima para baixo.                                                                                                     (0,9 pt) 
 
(   ) Algumas substâncias corroem outras, como os ácidos e as bases. 
(   ) Dissolução de uma substância em um líquido. 
(   ) Certas substâncias produzem gases quando em contato com uma solução aquosa. 
(   ) Dilatação de um  metal pelo calor. 
 
A) FQ, FQ, FF, FF          B) FF, FF, FQ, FQ          C) FQ, FF, FQ, FF          D) FQ, FF, FF, FQ 
 
3) O ar é formado predominantemente por nitrogênio e oxigênio. Estes gases são isolados do ar por 
destilação fracionada, através de sucessivas compressões e ___________________, até chegar ao estado 
______________. A seguir é feita a destilação, inicialmente do __________________ e a seguir do 
________________. Assinale a alternativa que mostra as substituições corretas das respectivas lacunas de 
acordo com a seqüência da questão.                                                                                                        (0,9 pt) 
 
A) resfriamentos, líquido, nitrogênio, oxigênio.               C) aquecimentos, líquido, nitrogênio, oxigênio. 
B) resfriamentos, gasoso, oxigênio, nitrogênio.              D) aquecimentos, gasoso, oxigênio, nitrogênio. 
 
4) Estima-se que a distribuição do consumo médio diário de água, por pessoa, é aproximadamente a 
seguinte: a) 36% na descarga do banheiro; b) 31% em higiene corporal; c) 14% na lavagem de roupa; d) 8% 
na rega de jardins, lavagem de automóveis, limpeza de casa, atividades de diluição e outras; e) 7% na 
lavagem de utensílios de cozinha, e f) 4% para beber e alimentação. Por essa estimativa, se uma pessoa 
gasta 15 litros de água diário na descarga do banheiro pode-se afirmar corretamente que usará no máximo: 
                                                                                                                                                                    (0,9 pt) 
A) 6,50 litros de água para as atividades f e c.             C) 12,00 litros de água para as atividades b e f. 
B) 6,25 litros de água para as atividades d e e.            D) 16,75 litros de água para as atividades c e b. 

5) Com relação ao apodrecimento de uma fruta, faça a correlação entre as mudanças observadas e a 
propriedade organoléptica. Assinale a alternativa correta de cima para baixo.                                          (0,4 pt) 
 
(  I ) Liberação de gases                                ( 1 ) Amolecimento ou endurecimento 
( II ) Mudança de cor                                      ( 2 ) Paladar 
(III ) Alteração da textura                                ( 3 ) Escurecimento 
(IV) Sabor azedo                                            ( 4 ) Cheiro 
 
A) I-4, II-3, III-2, IV-1          B) I-3, II-1, III-4, IV-2          C) I-4, II-1, III-3, IV-2          D) I-4, II-3, III-1, IV-2 
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6) Levando-se em consideração a fusão de uma substância pura, pode-se afirmar corretamente que é a 
passagem do estado,                                                                                                                                  (0,4 pt)   
 
A) sólido para o líquido, liberando energia.                        C) gasoso para o sólido, absorvendo energia. 
B) líquido para o sólido, liberando energia.                        D) sólido para o líquido, absorvendo energia. 
 
7) Uma análise nas camadas de ar seco e limpo ao nível do mar pode revelar uma composição de 21% de 
oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de argônio, e 0,03% de dióxido de carbono. Também estariam presentes 
traços de hidrogênio, hélio e ozônio, além de vapor d'água e matéria sólida suspensa, microscópica e 
submicroscópica. A composição do ar pode ser alterada acidentalmente ou deliberadamente. Assinale a 
alternativa correta em que ocorre alteração.                                                                                              (0,9 pt) 
 
A) Em espaços confinados com alta taxa de concentração de pessoas, o dióxido de carbono expelido pela 
respiração normal das pessoas deve ser removido e uma reposição de oxigênio deve ser feita.  
B) Pilotos de avião que atingem grandes altitudes são expostos a pressões atmosféricas altas, e precisam de 
sistemas que diminuem a concentração de oxigênio. 
C) Em grandes profundidades marítimas os mergulhadores necessitam de maiores concentrações das taxas 
de nitrogênio e até mesmo oxigênio, em alguns casos.  
D) Em alguns ambientes, como estufas de plantas, minas e túneis, a taxa de concentração do oxigênio é tão 
alta que pode impedir o ser humano de permanecer consciente e até mesmo sobreviver.  
 
8) Com relação às vitaminas assinale a alternativa que associa corretamente as quatro colunas desse 
quadro.                                                                                                                                                        (0,9 pt) 
 
 Vitaminas Fontes Doenças provocadas pela 

carência (avitaminoses) 
Funções no organismo 

A) K Fígado e verduras Problemas de visão, secura da 
pele, diminuição de glóbulos 
vermelhos, formação de 
cálculos renais 
 

Metabolismo de proteínas, 
gorduras e açucares 

B) D Óleo de peixe, 
fígado, gema de 
ovos 

Raquitismo e osteoporose 
 
 
 

Regulação do cálcio do sangue 
e dos ossos 

C) B5 Carne, mamão, 
abacate, batata, 
leite e doces 

Fadigas, cãibras musculares, 
insônia 
 
 

Atua na coagulação do sangue 
previne osteoporose 

D) A Fígado de aves, 
animais e cenouras 

Desnutrição, má função do 
fígado, problemas intestinais 

Combate radicais livres, 
formação dos ossos, pele; 
funções da retina 

 
 
9) Analise as seguintes afirmativas sobre as fases das misturas. Marque com V a afirmativa verdadeira e com 
F a afirmativa falsa e assinale a seqüência correta de cima para baixo.                                                   (0,4 pt) 
 
(   ) Sistema monofásico de dois componentes: cloreto de sódio e água destilada. 
(   ) Sistema bifásico de quatro componentes: óleo, água destilada, açúcar e mercúrio metálico. 
(   ) Sistema bifásico de dois componentes: azeite e água destilada. 
(   ) Sistema monofásico de dois componentes: água destilada e farinha de trigo. 
 
A) V,V,F,F               B) V,F,V,F             C) F,V,F,V             D) V,F,F,V 
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10) Antes de qualquer atividade experimental, torna-se necessário conhecer normas de condutas em um 
laboratório químico. Assinale a alternativa que indica uma conduta incorreta a ser usada no laboratório. 
                                                                                                                                                                    (0,4 pt) 
 
A) Nenhum tipo de alimento deve ser colocado sobre as bancadas, em estufas, freezer ou geladeiras. 
B) Somente é necessário lavar as mãos quando for sair do laboratório. 
C) Não usar vidrarias do laboratório para se alimentar ou ingerir líquidos. 
D) Roupas inadequadas, sandálias e chinelos, não devem ser usados no laboratório. 
 
11) Dá-se o nome de _______________ a uma porção limitada de matéria, como por exemplo, uma pedra, 
um litro de leite, uma geladeira. Já um _______________ é usado como utensílio pelo homem. Assim, um 
pedaço de pau passa a ser usado como bengala, ou ainda como estaca. A ________________ é constituída 
por um único tipo de molécula, como por exemplo, o etanol. O leite não é uma ________________, e sim 
uma _______________. Assinale a alternativa que mostra as substituições corretas das respectivas lacunas 
que seguem a sequência da questão.                                                                                                        (0,7 pt) 
                                                                                                                                          
A) objeto, corpo, substância, substância, mistura.        C) corpo, objeto, substância, mistura, substância. 
B) objeto, corpo, substância, mistura, substância.        D) corpo, objeto, substância, substância, mistura. 
 
12) Em um laboratório de Química um professor deseja ensinar aos seus alunos como medir e transferir 50 
mL de soro fisiológico. Assinale a alternativa que indica a vidraria mais conveniente que deve ser usada para 
este procedimento.                                                                                                                                    (0,4 pt) 
 
A) Funil de decantação.          B) Tubo de ensaio.          C) Proveta.          D) Erlenmeyer. 
 
13) Em relação às propriedades da matéria, quais das propriedades abaixo são as mais indicadas para 
verificar a pureza de uma amostra sólida.                                                                                                (0,7 pt) 
 
A) Cor e densidade.                                      C) Temperatura de fusão e densidade.    
B) Temperatura de fusão e cor.                    D) Dureza e ductibilidade. 
 
14) Faça a correlação das atividades do cotidiano com as técnicas de laboratório que são apresentadas. 
      Assinale a alternativa correta de cima para baixo.                                                                              (0,7 pt) 
 
(  I  ) Coar um suco de limão                                                   ( 1 ) Cristalização  
( II  ) Preparar uma xícara de café solúvel                              ( 2 ) Filtração 
( III ) Preparar uma xícara de chá de saquinho                       ( 3 ) Solubilização 
( IV ) Obter o sal comum da água do mar                               ( 4 ) Extração 
 
A) I-2, II-3, III-1, IV-4           B) I-3, II-2, III-1, IV-4          C) I-3, II-2, III-4, IV-1          D) I-2, II-3, III-4, IV-1 
 
15) Com relação a utilização do solo, assinale a alternativa correta de como atuam os agricultores.     (0,7 pt) 
 
A) Usam agrotóxicos no intuito de acabar com as pragas, e que nunca contaminam as frutas e verduras. 
B) O uso de adubo químico é uma das opções de utilizar o solo, uma vez que o desmatamento e as 
queimadas diminuem a capacidade produtiva dele.  
C) A morte do solo é provocada por uma série de fatores como: erosões, salinização, contaminação, entre 
outros, que vão culminar em um processo chamado fertilização. 
D) O ambiente se transformado em deserto, significa o início da possibilidade de vida em tal localidade. 
 


