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XV Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental – 9o Ano 

 

           Dados que podem ser necessários para esta prova: 

Elemento Número 
Atômico 

Elemento Número 
Atômico 

Elemento Número 
Atômico 

H 1 Na 11 Ca 20 
He 2 Mg 12 Mn 25 
Li 3 Al 13 Fe 26 
C 6 Si 14 Cu 29 
N 7 P 15 ----- ----- 
O 8 S 16 ----- ----- 
F 9 Cl 17 ----- ----- 

 
1) I – O óxido de cálcio é obtido pelo aquecimento do carbonato de cálcio; 

II – Na preparação da argamassa, usada na construção civil, o óxido de cálcio é misturado à água, 
ocorrendo uma reação que libera calor. 

 
Assinale a alternativa correta para representar as reações que ocorrem nos itens I e II, respectivamente. 
                                                                                                                                                                   (0,7 pt) 
A) CaCO2(s)  →  CaO(s)  +  CO(g)  e  CaO(s)  +  H2O(l)  →  Ca(OH)2(aq)  +  calor. 
B) CaCO3(s)   →  CaO(s ) +  CO2(g)  e  CaO(s)  +  H2O(l)  →  CaOH2(aq)  +  calor. 
C) CaCO3(s)  →   CaO(s) +  CO2(g)  e  CaO(s)  +  H2O(l)  →  Ca(OH)2(aq)  +  calor. 
D) Ca(CO3)2(s)  →  CaO(s)  +  CO2(g)  e  CaO(s)  +  H2O(l)  →  Ca(OH)2(aq)  +  calor. 
 
2) O ácido sulfúrico é um líquido viscoso, incolor, corrosivo e denso além de ser um ácido muito forte. É 

usado com larga aplicação na indústria química e em muitas atividades realizadas pelo homem. A respeito 
do termo destacado é correto afirmar:                                                                                                   (0,4 pt) 
 

A) Na natureza é encontrado como uma substância simples. 
B) Comercialmente é conhecido como ácido muriático. 
C) É uma substância composta formada por três elementos químicos. 
D) Não deve reagir com hidróxido de amônio. 
 
3) Os óxidos são muito abundantes na crosta terrestre, há muitos minerais e minérios constituídos por óxidos. 

Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa correta.                 (0,9 pt) 
 

I) Quartzo                                  1) Fe2O3, minério de ferro 
II)  Hematita                                2) MnO2, minério do manganês 
III) Magnetita                              3) SiO2 (sílica), cristal de rocha 
IV) Pirolusita                               4) Fe3O4, pedra-imã natural 
 
A) I-3; II-4; III-1; IV-2          B) I-2; II-1; III-4; IV-3           C) I-3: II-1; III-2; IV-4            D) I-3; II-1: III-4; IV-2 
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4) Um laboratório de química pode ser um local seguro de trabalhar, entretanto, todos os anos ocorrem 
acidentes tanto nos laboratórios das indústrias como nos das escolas e universidades. Muitos destes 
acidentes poderiam ter sido evitados se tivessem sido tomadas as precauções necessárias. Assinale a 
alternativa que indica uma conduta incorreta a ser usada no laboratório.                                        
(0,4 pt) 
 

A) Lentes de contato não são permitidas, pois podem ser afetadas por vapores de solventes orgânicos, por 
ácidos ou bases. 

B) Não jogar materiais sólidos nas pias ou ralos. 
C) Quando for testar um produto químico pelo odor não coloque o frasco diretamente sob o nariz. Desloque 

com a mão, para a sua direção, os vapores que se desprendem do frasco. 
D) Frascos de reagentes podem permanecer abertos em cima da bancada de trabalho 
 
5) Se fizermos uma comparação do número de elétrons na camada de valência dos átomos e a classificação 

dos respectivos elementos, como metais ou não-metais, a alternativa incorreta é:                            (0,9 pt) 
 

A) A maioria dos metais tem de um a três elétrons na camada de valência de seus átomos. 
B) Os não-metais têm tendência a receber elétrons na camada de valência de seus átomos, até que complete 

essa camada (oito elétrons), transformando-se em cátions. 
C) Os metais têm tendência a ceder os elétrons da camada de valência de seus átomos. 
D) A maioria dos não-metais tem de cinco a sete elétrons na camada de valência de seus átomos. 
 
6) Faça a correlação entre os sais mais comuns na Química do Cotidiano e seus usos.                       (0,7 pt) 

 
I)   carbonato de cálcio           1) usado nas receitas de culinária como fermento químico 
II)  bicarbonato de sódio         2) utilizado na produção de fertilizantes 
III) fosfato de cálcio                3) usado em algumas carnes enlatadas para preservar a cor 
IV) nitrato de sódio                 4) é uma das matérias primas necessárias à fabricação do cimento 
 
A) I-4; II-1; III-3; IV-2          B) I-4; II-1; III-2; IV-3         C) I-3; II-1; III-2; IV-4          D) I-1; II-3; III-2; IV-4 
 
7) Observe o esquema abaixo e assinale a alternativa correta:                                                              (0,9 pt) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A) Se a mistura heterogênea for composta por água, sal, gasolina e carvão ativado o líquido homogêneo 2 

será formado por água e álcool. 
B) Considerando o fluxograma, a 1ª separação pode ser feita por um processo de destilação fracionada. 
C) Se a mistura heterogênea for composta por água, sal, álcool e carvão ativado o líquido homogêneo 2 será 

formado por água e álcool. 
D) Considerando o fluxograma, a 2ª separação pode ser feita por um processo de levigação. 
 

Mistura Heterogênea 

1ª Separação 

Líquido Homogêneo 1 Sólido 1 

2ª Separação 

Líquido Homogêneo 2 Sólido 2 
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8) São dados três elementos genéricos T, X e Z. O átomo T tem número atômico 70 e número de massa 160. 

O átomo Z tem 94 nêutrons, sendo isótopo de T. O átomo X é isóbaro de Z e isótono de T. Assinale a 
alternativa que representa corretamente o número de elétrons do átomo X.                                        (0,9 pt) 
 

A) 70 elétrons.                    B) 74 elétrons.                    C) 90 elétrons.                    D) 94 elétrons. 
 
9) Analise o gráfico:                                                                                                                                   (0,7 pt) 

 

 
Assinale a alternativa que melhor representa o gráfico acima. 
 
A) Representa o gráfico de uma mistura eutética. 
B) Representa o gráfico de uma solução azeotrópica. 
C) Representa o gráfico de uma substância simples. 
D) Não possui nenhum patamar que possa representar a temperatura de fusão ou ebulição. 
 
10) A chuva ácida é uma forma de poluição muito agressiva ao meio ambiente. Ocorre principalmente 

quando vapor de água se combina com os gases SO2 e NO2, liberados por indústrias que queimam carvão 
como fonte de energia. Com relação a chuva ácida podemos afirmar corretamente que:                    (0,4 pt) 
 

A) a acidez da chuva é devido a formação dos ácidos H2S, H3N e HCN. 
B) o processo de formação da chuva ácida deve-se a uma reação de neutralização. 
C) a acidez da chuva deve-se a formação de sais como HNaCO3 e Na2SO4. 
D) a acidez da chuva deve-se a formação de ácidos como H2SO4 e HNO3. 
 
11) Analise a seguinte sequência de reações:  yNaHCO3 + HCl  →  NaCl + X 
                                                                                                  X  →  Z + H2O 
A sequência de reações ficará completa se y, X e Z forem respectivamente:                                           (0,9 pt) 
 
A) 1, H2CO2 e CO2.          B) 2, H2CO3 e CO2.          C) 1, H2CO3 e CO2.          D) 2, H2CO2 e CO. 
 
12) Faça a correlação entre a coluna da esquerda com a coluna da direita sobre as vidrarias que são usadas 

no laboratório e sua utilização. Assinale a alternativa correta.                                                              (0,4 pt)                                             
I)   Vidraria conveniente para medir e transferir volumes.                            1) Funil de Buchner 
II)  Na destilação simples, usado para transferir vapor em líquido.              2) Proveta 
III) Usada para medidas de volumes fixos de líquidos.                                3) Condensador 
IV) Utilizada para filtração à pressão reduzida.                                            4) Pipeta volumétrica 
 
A) I-2; II-3; III-4; IV-1       B) I-4: II-1; III-2; IV-3       C) I-2; II-4; III-3; IV-1       D) I-4; II-1: III-3; IV-2 
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13) Os minerais são sólidos cristalinos, inorgânicos e geralmente de composição conhecida como, por 

exemplo, a bauxita (óxido de alumínio), fluorita (fluoreto de cálcio) e rocha fosfatada (fosfato de cálcio). 
Assinale a alternativa que contém a respectiva representação química dos termos destacados.        (0,4 pt) 
 

A) Al3O2, CaF2 e Ca3(PO4)2.                               C) Al2O3, CaF e Ca2(PO4)3.      
B) Al2O3, CaF2 e Ca3(PO4)2.                               D) Al2O3, CaF2 e Ca2(PO4)3.      
 
 
14) Faça a correlação de cada base com sua respectiva função e assinale a alternativa correta:           (0,7 pt) 

 
I) soda cáustica                           1) usado como eficiente desodorante de pés 
II)  cal extinta                                 2) usado na fabricação de sabões e detergentes   
III) hidróxido de magnésio             3) usado no refinamento do açúcar, para separá-lo do açúcar da cana 
IV) hidróxido de lítio                       4) usado em graxas para siderurgia e metalurgia 
 
A) I-2; II-3; III-4; IV-1          B) I-3; II-2; III-1; IV-4          C) I-2; II-3; III-1; IV-4             D) I-4; II-3; III-2; IV-1 
 
15) Com relação a energia, assinale a alternativa correta.                                                                   (0,7 pt) 
 
A) Um dos casos mais importantes de energia química é o ocorrido na fotossíntese. 
B) As ligações químicas que compõem o alimento são quebradas pelo suco gástrico, liberando uma única 

forma de energia. 
C) Toda energia do nosso corpo é liberada em forma de calor. 
D) A energia que está em nosso meio, manifestada ou não, desaparece, e se transforma em massa. 

 


