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XIV Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental – 9o Ano  

Dados que podem ser necessários para esta prova: 

Elemento Número 
Atômico 

Elemento Número 
Atômico 

H 1 P 15 
Li 3 S 16 
C 6 Cl 17 
N 7 Fe 26 
O 8 Cu 29 
Na 11 I 53 

 

1) Uma das causas da poluição vem do lixo que jogamos no solo, como papel, plástico, latas, bagaço, cascas 
de frutas, baterias de celulares, pilhas, etc. Uma das soluções é a reciclagem de alguns materiais. Assinale a 
alternativa que mostra a porcentagem aproximada do material que é reciclado no Brasil.                      (0,9 pt)                                                                                                                             
 
A) Latas de alumínio, 21%        B) Papel, 45%        C) Plástico, 90%        D) Vidro, 75% 
 
2) Com relação ao petróleo, fonte significativa de energia, assinale a alternativa incorreta.                  (0,7 pt) 
 
A) O petróleo tem composição variável, independente do poço de que é retirado.   
B) O refino do petróleo é um processo que conduz na separação deste em diversas frações, como gasolina, 
querosene, óleo diesel, etc. 
C) Com o desenvolvimento do processo de destilação, os derivados do petróleo começaram a ganhar espaço. 
D) O processo de resfriamento separa os componentes presentes no petróleo em grupos de compostos com 
pontos de ebulição semelhantes. 
 
3) Com relação ao procedimento geral de lavagem e secagem de vidrarias em um laboratório, assinale a 
alternativa incorreta.                                                                                                                                  (0,4 pt) 
 
A) Passar inicialmente água na vidraria a ser lavada, para remover sujeiras grosseiras. 
B) Qualquer vidraria do laboratório após a lavagem pode ser colocada na estufa para secar. 
C) A solução de limpeza da vidraria deve ser adequada ao procedimento de análise. 
D) Guardar a vidraria limpa e seca, em local limpo e livre de poeira. 
 
4) A determinação e a análise das propriedades específicas dos materiais são formas de se conseguir saber 
se uma determinada matéria é uma substância simples, um composto ou uma mistura.  Com relação a essa 
situação, assinale a alternativa correta.                                                                                                      (0,7 pt) 
 
 A) Etanol é formado pela união dos átomos: hidrogênio, carbono e oxigênio. 
 B) Salmoura é resultante da mistura de duas substâncias compostas, água e sacarose.   
 C) O aço é um material que possui várias substâncias simples, como ferro, carbono e outros metais,  sendo 
assim também se torna um composto químico. 
 D) As substâncias puras possuem composição fixa e definida. Por exemplo, para se formar peróxido de 
hidrogênio é necessário a combinação de dois átomos de hidrogênio e três átomos de oxigênio. 
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5) Quando uma pessoa tem azia com freqüência, deve procurar um médico, porque pode estar ocorrendo 
refluxo gastroesofágico, ou seja, retorno do conteúdo ácido do estômago. Assinale a alternativa que associa 
corretamente a fórmula com o nome do ácido que provoca a queimação no estômago.                         (0,4 pt)                          
                                                                                                                                         
A) HCl - ácido cloroso.     B) HClO2 - ácido clorídrico.     C) HClO3 - ácido clórico.     D) HCl - ácido clorídrico. 
 
6) Para separar os componentes de uma mistura, foi realizada a seguinte sequência de operações:    (0,9 pt) 
 
                       aquecimento   =>   adição de água   =>   filtração   =>   destilação simples 
 
Esse procedimento é recomendável para a seguinte mistura: 
 
A) sal de cozinha, naftalina e azeite.                              C) naftalina, areia e óleo de cozinha. 
B) enxofre, gasolina e areia.                                           D) iodo, sal de cozinha e areia. 
 
7) Os elementos químicos formam substâncias químicas diferentes. Isso é possível porque os átomos dos 
elementos podem se reunir, formando grupos chamados moléculas ou aglomerados iônicos. Cada grupo 
forma uma substância química.  A representação de uma substância é a fórmula química. Assinale a 
alternativa que associa corretamente a substância e sua fórmula química.                                           (0,7 pt) 
 
A) Gasolina – C7H16                         C) Carbonato de sódio – NaHCO3 
B) Sacarose – C12H22O11                       D) Amônio – NH3 
 

8) Alotropia (do grego allos, outro, e tropos, maneira) foi um nome criado por Jöns Jacob Berzelius e que 
designa o fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar substâncias simples diferentes. As 
substâncias simples distintas são conhecidas como alótropos. Assinale a alternativa em que é característica 
de alotropia.                                                                                                                                                 (0,9 pt) 
 
A) O elemento químico carbono forma as substâncias grafite e diamante de forma artificial e os fulerenos de 
forma natural.  
B) Os gases oxigênio e ozônio são formas alotrópicas do elemento químico oxigênio. O ozônio existe em 
maior quantidade numa altitude de 20 a 40 km, e tem um papel importante, pois impede que boa parte dos 
raios infravermelho do Sol chegue à superfície terrestre, cujo excesso causa problema ao ser humano.  
C) O elemento químico fósforo forma moléculas tetratômicas de fósforo branco, P4, como também forma 
macromoléculas, Pn, e pertencem à substância denominada fósforo vermelho. 
D) Há duas formas distintas – ambas naturais – de enxofre, um é chamado de enxofre rômbico; e o outro, de 
enxofre triclínico.  
 
9) A demanda projetada de energia no mundo aumentará 1,7% ao ano, de 2000 a 2030, quando alcançará 
15,3 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo. Em nosso planeta encontramos diversos tipos de fontes 
de energia. Assinale a alternativa que associa corretamente a fonte de energia com seu conceito.       (0,9 pt)                                                                                                    
 
A) Energia de biomassa – é a energia gerada a partir da decomposição, em curto prazo, de materiais 
orgânicos (esterco, restos de alimentos, resíduos agrícolas).  
B) Energia eólica – gerada a partir do vento. Grandes hélices são instaladas em áreas abertas, sendo 
que, os movimentos delas geram energia magnética. È uma fonte limpa e esgotável. 
C) Energia nuclear – o urânio possui muita energia. Quando seu núcleo é desintegrado, uma enorme 
quantidade de energia elétrica é liberada. A quantidade de lixo nuclear é um ponto negativo. 
D) Energia fóssil – formada há milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos no subsolo. A 
geração de energia a partir destas fontes não provoca poluição, sendo denominada de energia limpa. 
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10) Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. Em função disso, é necessário utilizarmos 
métodos de separação se quisermos obter uma determinada substância. Assinale a alternativa que associa 
corretamente o método de separação com seu processo.                                                                        (0,4 pt) 
 
A) Levigação: o sólido mais denso é separado por uma corrente de água. A levigação é usada, por exemplo, 
para separar areia e ouro. 
B) Cristalização fracionada: todos os componentes da mistura são dissolvidos em um líquido que, em 
seguida, sofre fusão provocando a cristalização separada de cada componente.   
C) Decantação: separam-se líquidos miscíveis com densidades diferentes; o líquido mais denso acumula-se na 
parte inferior do sistema.  
D) Destilação fracionada: consiste no aquecimento da mistura de líquidos miscíveis, cujos pontos de ebulição 
sejam diferentes.  
 
11) Um sistema é formado por partículas que apresentam a composição atômica: 28 prótons, 28 elétrons e 
31 nêutrons.  A ele foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as 
partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica:                                                     (0,4 pt) 
 
A) 59 prótons, 28 elétrons e 31 nêutrons.                            C) 56 prótons, 56 elétrons e 62 nêutrons. 
B) 28 prótons, 28 elétrons e 32 nêutrons.                            D) 31 prótons, 31 elétrons e 31 nêutrons. 
 
12) Sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de 
OH–. O sal é geralmente formado através de uma reação entre um ácido e uma base; onde os íons H+ e OH– 
reagem para formar a água; e o ânion do ácido reage com o cátion da base, formando o sal. A alternativa que 
representa corretamente esta reação é:                                                                                                     (0,7 pt) 
 
A) LiHCO3 + 2LiOH  →  Li3CO3 + 2H2O                       C) H2SO4 + 2LiOHSO4  →  2LiSO4 + 2H2O 

B) HCl +  NH4OH  →   NOCl + 3H2O                            D) H2SO4 + 2LiOH →  Li2SO4 + 2H2O 

 
13) No laboratório de química é indispensável o uso de vidrarias ou utensílios para o desenvolvimento dos 
experimentos. Assinale a alternativa que associa a vidraria ou utensílio com seu uso correto.                (0,7 pt) 
 
A) Kitassato – usado em um processo de decantação líquido-líquido.  
B) Cápsula de porcelana – peça de porcelana usada para fundir líquidos das soluções. 
C) Funil de Buchner – utilizado em filtrações a vácuo, em conjunto com um erlenmeyer. 
D) Almofariz com pistilo – usado na trituração e pulverização de sólidos. 
 
14) Quem não gosta do pão “carioquinha”? Em sua preparação temos a fermentação que ocorre 
aproximadamente por ação dos levedos contidos nos fermentos, que servem, durante a panificação, para 
tornar a massa leve, criando alvéolos nela e assim confere sabores e cores ao pão. A fermentação, a partir da 
glicose, produz álcool etílico, um conhecido gás e geração de ATP (trifosfato de adenosina) que é o 
combustível das células vivas.  A alternativa que mostra o tipo de reação química correta da fermentação é:  
                                                                                                                                                                   (0,9 pt) 
A) Dupla troca com desprendimento de CO2                   C) Análise com desprendimento de CO2 
B) Síntese com desprendimento de O2                            D) Simples troca com desprendimento de H2 
 
 
15) Cristais azuis de sulfato de cobre (II) pentahidratado perdem água acima de 150oC e formam um pó 
branco anidro. Quando se adiciona água readquire a cor azul, cuja equação química correta desta segunda 
etapa é:                                                                                                                                                      (0,4 pt) 
                                                                                                                                    
A) CuSO4 ˑ5H2O(s)  →  CuSO4(s)  +  5H2O(l)                         C) CuSO4(s)  +  5H2O(l)  →   CuSO4 ˑ5H2O(s) 

B) CuSO4(l)  +  5H2O(l)  →   CuSO4 ˑ5H2O(s)                                      D) CuSO4 (s)  +  5H2O(l)  →   CuSO4 ˑ5H2O(l) 

 


