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XV 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 
C 6 12,0 Si 14 28,0 
N 7 14,0 S 16 32,0 
O 8 16,0 Cl 17 35,5 
Na 11 23,0 K 19 39,0 
Mg 12 24,0 Ca 20 40,0 

 
 

1) O alumínio é um metal largamente utilizado em todo o mundo. Reage espontaneamente com o oxigênio 
formando uma película protetora de óxido de alumínio sobre a superfície do metal, aumentando sua 
resistência a intempéries. Essa camada não impede a corrosão do metal por ácidos e bases fortes, 
ocasionando liberação de gás hidrogênio, conforme equações químicas a seguir:                                                                                                                 

2Al(s) + 6HCl(aq)  2AlCl3(aq) + 3H2(g) 
                                        2Al(s) + 2NaOH(aq) + 4H2O(l)  2NaAlO2.2H2O(aq) + 3H2(g)                                              (0,7 pt) 
 
Com base nas equações, assinale a alternativa correta. 
 
A) A produção de gás hidrogênio, em cada reação, corresponde a três moléculas. 
B) Usando 54g de alumínio sólido, produz-se 3g de gás hidrogênio, em cada reação. 
C) Com 108g de alumínio sólido, produz-se 12g de hidrogênio nos dois processos. 
D) A produção de 6g de gás hidrogênio se dá com o uso de 108g de alumínio sólido, em cada processo. 
 
2) As reações químicas:                                                                                                                       (0,4 pt) 
     
I.    CaO(s)  +  SO2(g)      CaSO3(s)  
II.   2C4H10(g)  +  13O2(g)       8CO2(g)  +  10H2O(g) 
III.  CaCO3(s)     CaO(s)  +  CO2(g) 
IV. C4H9Cl(aq)  +  H2O(l)        C4H9OH(aq)  +  HCl (aq) 
 
Podem ser classificadas, respectivamente, como: 
 
A) Análise, combustão, decomposição, substituição.  
B) Combinação, substituição, decomposição e neutralização. 
C) Análise, combustão, decomposição e combinação. 
D) Combinação, combustão, decomposição e substituição. 
 
3) Um determinado composto Al2(XO4)3, encontrado em laboratório, possui massa igual a 342 g/mol. 
Determine a massa atômica do elemento X. (Al = 27 g/mol; O = 16 g/mol).                                        (0,9 pt) 
 
 A) 32 g/mol.                    B) 64 g/mol.                    C) 96 g/mol.                    D) 128 g/mol 
 
 
4) Quando o sódio reage com o cloro, forma o conhecido sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. A 
reação é: Na(s) + ½Cl2(g) → NaCl(s)                                                                                                         (0,4 pt) 
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Os números de elétrons no íon cloreto e no íon sódio são respectivamente: 
 
A) 18 e 10                    B) 17 e 11                    C) 18 e 12                    D) 17 e 10 
 
5) A chuva ácida é causada pela presença de gases, principalmente óxidos ácidos de enxofre e nitrogênio. 
Pode-se reproduzir esse efeito com um experimento muito simples: dentro de um frasco transparente, 
coloca-se água oxigenada e uns pedaços de batata inglesa. Observa-se, então, um borbulhamento 
intenso. Em seguida, aproxima-se da superfície de borbulhamento, enxofre em pó aquecido, e observa-se 
a formação de uma névoa dentro do recipiente. As equações a seguir, são dos fenômenos observados, 
respectivamente:                                                                                                                                   (0,4 pt) 
                                                               H2O2(aq)  H2O(l) + ½O2(g)                                                                                  

S(s) + O2(g)  SO2(g) 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) A primeira equação é de síntese do gás oxigênio e a segunda é de síntese do dióxido de enxofre. 
B) O oxigênio é formado pela decomposição da água oxigenada e o dióxido de enxofre é formado pela 
decomposição do enxofre aquecido. 
C) A produção de oxigênio é uma reação de análise e a produção de dióxido de enxofre é uma reação de 
síntese. 
D) Na decomposição da água oxigenada, o enxofre desloca o oxigênio formando o dióxido de enxofre. 
 
6) O gás carbônico é material não condutor de energia elétrica. Atua sobre o fogo onde a eletricidade está 
presente. Ao acionar o extintor, o gás é liberado formando uma nuvem que abafa e resfria. No laboratório, 
o extintor de gás carbônico pode ser apresentado como na figura:                                               (0,9 pt) 

                                                          
Assinale a alternativa incorreta sobre o processo: 
 
A) A reação entre o ácido diluído e o carbonato de cálcio é de deslocamento duplo. 
B) Um dos produtos formados sofre decomposição imediata. 
C) A água formada apagará a chama da vela. 
D) O gás extintor é o gás carbônico. 
 
7) O Dicionário de Química define Números Quânticos como “números empregados para definir o mais 
inequivocadamente possível cada elétron de átomo, utilizando-se, para isto, os princípios e os postulados 
da mecânica quântica, com todos os seus refinamentos.” Assim, qual(is) do(s) conjunto(s) de números 
quânticos é(são) impossível(is)?                                                                                                           (0,7 pt)  
                                                                                                                                                                                                                  
I) n = 3, ℓ = 3, m = 0, s = -½.         II) n = 5, ℓ = 3, m = 2, s = +½.         III) n = 2, ℓ = 0, m = -1, s = -½.                       
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A) Somente o conjunto I, por não se observar o subnível 3f. 
B) Somente o conjunto II, por não se observar o subnível 5f. 
C) Somente o conjunto III, porque para o subnível  s,  m = 0. 
D) O conjunto I, por não se observar o subnível 3f e o conjunto III, porque para o subnível  s, m = 0. 
 
8) Propriedades periódicas são funções do número atômico do elemento. Observe a disposição dos 
elementos no quadro periódico e assinale a alternativa correta.                                                          (0,7 pt) 
 
                  

                  

X             G   J  

                  

                  

L                  

                  

 
A) Entre os elementos X e L, o de maior ponto de fusão e de ebulição é L.  
B) Entre os elementos X, G e J, o de maior afinidade eletrônica é G. 
C) Entre os elementos L e J, o de maior energia de ionização é J. 
D) Entre os elementos X e L, o de maior eletropositividade é X. 
 
9) O INCA, Instituto Nacional de Câncer, informa que uma quantidade enorme de substâncias é 
adicionada na preparação do tabaco e que outro tanto está presente na fumaça de um único cigarro. Na 
cinza, quando queimado, existe um óxido básico, que:                                                                         (0,7 pt) 
                                                                                                                                                            
A) Ao reagir com a água, origina um ácido. 
B) Ao reagir com um ácido, origina outro ácido e base conjugados. 
C) Reage com água e muda a cor da fenolftaleína para rósea, típica do meio básico. 
D) Origina a equação: K2O + H2O  K2O2 + H2, típica da fumaça do cigarro. 
 
10) O dicloreto de enxofre (SCl2) é um líquido fumegante, usado na fabricação de inseticidas. Com relação 
a este composto, assinale a alternativa correta.                                                                                   (0,9 pt) 
                                                                                                                                                                
A) Sua fórmula de Lewis é: 

 . .    . .  
: Cl ──── S → Cl : 

 . .    . .  
B) Possui apenas ligações simples. 
C) Existe uma ligação simples e uma ligação dativa. 
D) Existe uma ligação dupla. 

11) A água, dependendo da reação da qual participe, pode agir como uma substância anfótera. Com 
relação a água assinale a alternativa correta.                                                                                      (0,9 pt) 
                                                                                                                                                    
A) A água tanto pode agir como um ácido fraco como uma base forte. 
B) A água quando dissociada produz poucos íons H+ (prótons) e muitos íons hidroxila (OH –). 
C) Mesmo em pequena escala a dissociação da água ocorre de forma que a água pura é capaz de 
conduzir eletricidade. 



4 

 

D) Na dissociação da água há um desequilíbrio entre o número de moléculas dissociadas e o número de 
moléculas não dissociadas. 
 
12) A quantidade de elétrons por camada no átomo de Fe (Z = 26) é:                                               (0,4 pt) 
                                                                                                                                                       
A) K = 2, L = 8, M = 14 e N = 2.                    C) K = 2, L = 6, M = 16 e N = 2. 
B) K = 2, L = 6, M = 15 e N = 3.                    D) K = 2, L = 8, M = 15 e N = 1.  
 
13) Magnesita é o mineral formado essencialmente de carbonato de magnésio, substância empregada na 
preparação de pastas dentifrícias. O aquecimento do carbonato de magnésio produz um gás que turva a 
água de cal, processos equacionados a seguir:                                                                                   (0,7 pt) 
                                                                                                                                                       

MgCO3(s)  MgO(s) + CO2(g) 
CO2(g) + Ca(OH)2(aq)  CaCO3(s)   +  H2O(l) 

 
Assinale a alternativa incorreta relacionada com esses processos. 
 
A) Houve pirólise da magnesita, formando óxido de magnésio e dióxido de carbono. 
B) A água de cal pode ser usada para identificar a liberação de gás carbônico. 
C) 8,4g de magnesita produzem 12,0g de carbonato de cálcio. 
D) O gás carbônico reage com a cal apagada formando carbonato de cálcio em água. 
 
14) “Elemento químico é toda substância que não pode ser decomposta em substâncias mais simples, ou 
seja, está em seu estado fundamental”. Esta definição foi dada por Boyle e se fundamenta na realização 
de experimentos e na interpretação de resultados. Esse processo ocorre por todas as leis já propostas até 
hoje. Para uma teoria ser aceita no mundo científico é necessário aplicar o método científico. Faça a 
correlação das etapas do método científico que estão na coluna da esquerda com seus respectivos 
conceitos que estão na coluna da direita e assinale a alternativa correta.                                           (0,4 pt)                                                           
                                                                                                                                                     
I)   Teoria                     1) É uma possível explicação para um fenômeno.                                                                                                                            
II)  Observação           2)  Depois de constatado um fenômeno será descrito em forma de enunciado. 
III) Lei                          3)  Pode ser feita a olho nu ou através de instrumentos avançados. 
IV) Hipótese                4)  um modelo científico criado por meio de experimentos. 
 
A) I-2, II-1, III-4, IV-3        B) I-4, II-1, III-2, IV-3        C) I-4, II-3, III-2, IV-1        D) I-2, II-3, III-4, IV-1 
 
15) Assinale a alternativa que associa corretamente o tipo de acidente que pode ocorrer no laboratório de 
química e o procedimento a seguir.                                                                                                      (0,9 pt) 
 

Tipo de Acidente Procedimento 
A) salpicos e queimaduras químicas superficiais Lavar abundantemente a área afetada com água 

corrente e sabão, o que facilita a remoção de produtos 
químicos, usando o chuveiro de emergência. 

 
B) queimaduras térmicas 

 
Aplicar uma pomada própria existente na caixa de 
primeiros socorros e proteger com esparadrapo. 

 
C) inalação de substâncias tóxicas 

 
Afastar o acidentado do local contaminado, aliviando-lhe 
o vestuário na cintura e nos pés. 

 
D) salpicos de reagentes químicos nos olhos 

 
Lavar com hidróxido de sódio, mantendo as pálpebras 
afastadas com a ajuda de dois dedos para a limpeza do 
globo ocular. 

 


