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XV Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental – 8o Ano 

 

1) Na tabela a seguir, observa-se a temperatura de fusão e de ebulição de algumas substâncias, à pressão 
constante de 1atm.                                                                                                                                (0,9 pt) 
 

SUBSTÂNCIA TEMPERATURA  
DE FUSÃO (°C) 

TEMPERATURA DE  
EBULIÇÃO (°C) 

q 660 2.519 
t    6      80 
x                      3.422 5.555 
z                     ─ 102 ─ 34 

 
Com base nos dados da tabela acima, assinale a alternativa correta: 
A) A substância q é líquida a 400°C.                              C) A substância x é gasosa a 3.450° 
B) A substância t é sólida a 7°C.                                    D) A substância z é gasosa – 10°C. 
 
2) O sódio metálico é um sólido brilhante e prateado. Em contato com quantidades específicas de água, 

transforma-se em um pó branco, sem brilho e não inflamável. Assinale a alternativa correta com respeito a 
esse fenômeno.                                                                                                                                     (0,4 pt) 

 
A) Fenômeno físico, porque as características do sistema sólido presentes antes e depois do contato com 

água são divergentes. 
B) Fenômeno físico, porque o material final continuou sólido. 
C) Fenômeno químico, porque as características do sistema sólido presentes antes e depois do contato com 

água são divergentes. 
D) Fenômeno químico, porque não houve reação, apenas mudança de aparência. 
 
3) Um garoto curioso pegou dois sólidos de materiais diferentes que se encontravam num congelador e 

colocou-os em recipientes transparentes separados, em que uma substância foi rotulada de X e a outra de 
Z, à temperatura ambiente. Após alguns dias, observou que o sólido X se transformou em líquido e o sólido 
Z em gás. Que conclusão se pode tirar?                                                                                              (0,7 pt) 

 
A) No sólido X ocorreu fusão e no sólido Z liquefação. 
B) Os sólidos sofreram uma transformação química, produzindo novos materiais. 
C) No sólido X ocorreu fusão e no sólido Z sublimação. 
D) No sólido X ocorreu uma solidificação e no sólido Z uma evaporação. 
 
4) Mohs elaborou uma escala de dureza, formada por dez materiais que ocorrem na crosta terrestre e de 

durezas diferentes, atribuindo a eles valores de 1 a 10, onde o talco representa o de menor dureza e o 
diamante o de maior dureza.                                                                                                                 (0,9 pt) 
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Escala de dureza de Mohs 

Material Dureza 
Talco 1 
Gipsita 2 
Calcita 3 
Fluorita 4 
Apatita 5 
Feldspato 6 
Quartzo 7 
Topázio 8 
Coríndon 9 
Diamante 10 

Assinale a alternativa correta. 
A) A unha possui, aproximadamente, uma dureza 2,5. Sabendo dessa informação pode-se afirmar que ela 

risca com dificuldade a calcita. 
B) Se o vidro é riscado pelo quartzo e pode riscar a apatita, logo se pode concluir que o topázio pode ser 

riscado pelo vidro. 
C) A dureza pode ser considerada uma propriedade química quando depende da composição de cada 

material. 
D) Um canivete de aço possui, aproximadamente, uma dureza 6,5. Logo, o canivete risca o feldspato e não 

risca o quartzo. 
 
5) Após escândalos no Palácio de Buckingham, em Londres, a Princesa de Gales questionou se a aliança 

que o príncipe lhe havia dado seria realmente de ouro puro. O químico da corte foi chamado e, usando o 
Princípio de Arquimedes, observou que o volume deslocado de água do recipiente foi de 35,0 cm3 para 
37,0cm3, para a aliança imersa que tinha massa igual a 36,0g. Sabendo-se que a densidade do ouro puro 
é de 19,3g/cm3, solucione o questionamento da Princesa, assinalando a opção correta:                    (0,9 pt) 

A) A aliança é de ouro puro porque sua densidade é exatamente 19,3g/cm3; 
B) A aliança seria de ouro puro se sua massa fosse 38,6g; 
C) A aliança é de ouro puro porque deslocou 2,0cm3 pelo Princípio de Arquimedes; 
D) A aliança não é de ouro puro porque sua densidade é de 16,0g/cm3. 

6) Aço inoxidável pertence a um grupo de ligas ferrosas resistentes a oxidação e corrosão que contém silício, 
molibdênio, titânio e nióbio. Um prato de aço inoxidável pode ser considerado:                                  (0,4 pt) 

A) substância pura.                                                    
B) corpo formado por várias substâncias. 
C) objeto formado por várias substâncias.    
D) por conter várias substâncias é uma mistura heterogênea. 
 
7) Na Natureza, observa-se que os materiais são constituídos de uma ou mais fases, que são as diferentes 

formas de como se podem apresentar no espaço. Materiais podem ser classificados de substância pura, 
mistura homogênea e mistura heterogênea. Relacione as duas colunas entre si e marque a alternativa 
correta.                                                                                                                                                   (0,7 pt) 

   (t) substância pura   (1) água do mar filtrada 
  (x) mistura homogênea   (2) ar atmosférico filtrado 
  (z) mistura heterogênea  (3) leite fervido 
       (4) enxofre em pó 
       (5) sangue humano 
 
A) t-4; x-2; x-3; x-5; z-1.                         C) t-4; x-1; x-2; z-3; z-5.  
B) t-4; x-2; x-3; z-1; z-5.                         D) t-4; x-1; x-2; x-3; z-5. 
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8) A água está por toda parte, forma oceanos, geleiras, lagos e rios. Cobre ¾ da superfície da Terra.  Abaixo 
da superfície, infiltrada no solo, a água contorna rochas, cavernas, formam poços, lençóis e aquíferos. Em 
torno do planeta, na atmosfera terrestre, existe mais de cinco mil quilômetros cúbicos de água, em forma 
de vapor. Daí pode se afirmar corretamente que:                                                                                  (0,9 pt) 

A) Atualmente, mais de 4,1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com a falta d´água. 
B) Embora exista muita água no planeta, apenas 2,5 % é doce, em que a maior parte está disponível em rios 

e lagos superficiais. 
C) A água é usada no saneamento para diluição e tratamento de efluentes.  
D) Estima-se que o desperdício de água no Brasil chegue a 20%.  
 
9) O cafezinho que tomamos diariamente é obtido por um processo de filtração simples. No laboratório, 

usam-se alguns materiais específicos para se separar mistura 
heterogênea líquido-sólido. Observe a figura a seguir e assinale a 
alternativa correta para os materiais necessários ao processo desse 
tipo de separação:                                                                      (0,4 pt) 

 
A) Suporte, funil de haste, papel filtro, bastão de vidro, frasco receptor, 

frasco da mistura. 
B) Suporte, funil de decantação, papel filtro, pipeta, frasco receptor, 

frasco da mistura. 
C) Suporte, funil de haste, algodão, pipeta, frasco receptor, frasco da 

mistura. 
D) Suporte, funil de decantação, papel filtro, balão de vidro, frasco 

receptor, frasco da mistura. 
                                                                                               

10) Destilação simples é um processo de separação de mistura homogênea sólido-líquido, muito utilizado em 
laboratório. Observe o sistema de destilação simples, a seguir, e indique os três possíveis erros do 
desenhista:                                                                                                                                            (0,7 pt)        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A) Posição do termômetro, entrada e saída de água do condensador, balão de destilação sem garra de 

segurança. 
B) Aquecimento excessivo, frasco coletor inadequado, entrada e saída de água do condensador. 
C) Alongamento do condensador, posição do termômetro, aquecimento excessivo. 
D) Balão sem garra de segurança, alongamento do condensador, frasco coletor inadequado. 
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11) Um estudante de química misturou em um béquer duas soluções incolores, uma contendo nitrato de 
chumbo e outra contendo iodeto de potássio. Em seguida observou que após a mistura das duas 
soluções, o sistema tornou-se amarelo. Assinale a alternativa correta:                                                (0,4 pt) 

A)  A mudança de cor do sistema não confirma a ocorrência de que houve uma reação química. 
B)  A cor amarela observada no sistema é uma propriedade organoléptica. 
C) Não podemos considerar as soluções de nitrato de chumbo e iodeto de potássio como sendo misturas 

homogêneas. 
D) Nesse caso a mudança de cor observada corresponde a um processo físico. 
 
12) A camada superficial da crosta terrestre, constituída por matéria mineral não consolidada e pelos 

organismos vivos, bem como os produtos da sua decomposição, forma em algumas zonas do planeta uma 
estrutura especial chamada solo. Com relação ao solo pode-se afirmar corretamente que:                (0,7 pt) 

A) Um dos efeitos maléficos da matéria orgânica sobre o solo é o controle do desenvolvimento de 
microrganismos patogênicos. 

B) Um solo é essencialmente constituído por húmus, sais minerais e água.  
C) Cerca de dois terços da parte das terras emersas do planeta estarão, a esta altura, ameaçadas pela 

desertificação. 
D) No solo ocorrem constante e simultaneamente transformações simples, em que a matéria orgânica se 

transforma em matéria mineral de forma definitiva, não retornando o que era. 
 
13) Os carboidratos são substâncias abundantes na natureza. Desempenham uma ampla variedade de 

funções, entre elas: fonte e reserva de energia. Com relação aos carboidratos assinale a alternativa 
correta.                                                                                                                                                   (0,9 pt) 

A) Na biosfera, há provavelmente menos carboidratos do que as proteínas.  
B) O carboidrato é a única fonte de energia aceita pelo coração e todo sistema nervoso, importante para o 

funcionamento do cérebro. 
C) O corpo armazena carboidratos em três lugares: fígado, sangue e rins.  
D) Os carboidratos evitam que nossos músculos sejam digeridos para produção de energia, por isso se sua 

dieta for baixa em carboidratos, o corpo faz canibalismo muscular.  
 
14) É fundamental saber as regras básicas de segurança no laboratório, os riscos com que deparamos com 

cada composto químico, isolado ou com outros reagentes, e os outros riscos potenciais que existem no 
laboratório. Assinale a alternativa em que está correto a regra ou pictograma.                                   (0,7 pt) 

 
A) Lubrifique tubos de vidro e termômetros, antes de inseri-los em rolhas e proteja sempre as mãos com um 

pano. 
B) Coloque no frasco um produto químico retirado em excesso e não usado. Por se tratar do mesmo produto 

não haverá contaminação. 

C) A advertência do pictograma  significa nocivo. 
 

D) A advertência do pictograma     significa cancerígeno. 
 
 
15) A banana verde possui sabor adstringente. Esta propriedade enquadra-se melhor como:           (0,4 pt) 

 
A) Propriedade geral da matéria.                    C) Propriedade especifica da matéria. 
B) Propriedade funcional da matéria.              D) Propriedade genérica da matéria. 
 


