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XVI Maratona Cearense de Química – ABQ-CE 

Ensino Fundamental – 8o Ano 

 

1) Em uma indústria, um operário misturou, inadvertidamente, polietileno (PE), policloreto de vinila (PVC) e 
poliestireno (PS), limpos e moídos. Para recuperar cada um destes, usou o seguinte método de separação: 
jogou a mistura em um tanque contendo água (densidade = 1,00 g/cm3), separando, então, a parte que 
flutuou (resíduo I) daquela que foi ao fundo (resíduo II). Depois, recolheu o resíduo II, secou-a e jogou-a 
em outro tanque contendo solução salina (densidade = 1,10g/cm3), separando o material que flutuou 
(resíduo III) daquele que afundou (resíduo IV). 
Dados: densidades: PE = 0,94 a 0,97 g/cm3; PS = 1,05 a 1,06 g/cm3; PVC = 1,38 a 1,40 g/cm3. 

 
      Os resíduos I, III e IV eram, respectivamente:                                                                            (0,9 pt) 

A) PE, PS e PVC.     B) PS, PE e PVC     C) PVC, PS e PE.     D) PE, PVC e PS. 

2) Assinale a alternativa que associa corretamente matéria, corpo e objeto.                                   (0,7 pt) 
 
          Matéria                              Corpo                           Objeto  

A)   ouro                                anel de ouro                  barra de ouro        
B)   pedaço de granito          granito                           lajota de granito 
C)   mármore                        pedra de mármore         estátua de mármore                          
D)   alumínio                         panela de alumínio        lata de alumínio 

 
 3) Associe a figura com a ocorrência de um fenômeno químico ou um fenômeno físico e assinale a 

alternativa correta.                                                                                                                      (0,7 pt) 

 

         

                 Fig. 1                                       Fig. 2                            Fig. 3                      Fig. 4 

A) Fenômenos Químicos: Fig. 1 e Fig. 2; Fenômenos Físicos: Fig. 3 e Fig. 4. 
B) Fenômenos Químicos: Fig. 1 e Fig. 3; Fenômenos Físicos: Fig. 2 e Fig. 4. 
C) Fenômenos Químicos: Fig. 2 e Fig. 3; Fenômenos Físicos: Fig. 1 e Fig. 4. 
D) Fenômenos Químicos: Fig. 2 e Fig. 4; Fenômenos Físicos: Fig. 1 e Fig. 3. 
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4) Cascão é um personagem do Maurício de Sousa, bastante conhecido por não gostar de água. Observe a 
charge a seguir e marque a resposta correta sobre estados físicos e mudanças de estado da água:                                                                            

                                                                                                                                                          (0,7 pt) 

 

A) X = sólido; 1 = fusão; Y = líquido; 2 = evaporação; Z = gasoso. 
B) X = sólido; 1 = liquefação; Y = líquido; 2 = vaporização; Z = gasoso. 
C) X = sólido; 1 = solidificação; Y = líquido; 2 = sublimação; Z = gasoso.        
D) X = sólido; 1 = fusão; Y = líquido; 2 = condensação; Z = gasoso. 

5) A 1atm e 100 ºC a água muda de estado. Acerca das suas propriedades físicas assinale a alternativa 
correta:                                                                                                                                    (0,7 pt) 
 

A) A temperatura de ebulição da água é diretamente proporcional a pressão exercida sobre o sistema. 
B) Em uma panela de pressão a água entrará em ebulição a uma temperatura inferior a 100 ºC. 
C) A temperatura de ebulição da água será superior a 100 ºC se estivermos aquecendo a água a uma altitude 

de 10.000 metros. 
D) A temperatura de ebulição da água independe da pressão exercida sobre o sistema. 

 

6) Analise as seguintes proposições e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta com 
relação as propriedades da matéria: 

                                                                                                                                                       (0,4 pt) 

  I – É o espaço que a matéria ocupa. 

 II – Duas porções não podem ocupar, simultaneamente, o mesmo lugar no espaço. 

III – Sob a ação de forças externas, o volume ocupado por uma porção de matéria pode diminuir. 

A) I – Massa; II – Compressibilidade e III – Porosidade. 
B) I – Extensão; II – Impenetrabilidade e III – Elasticidade. 
C) I – Massa; II – Compressibilidade e III – Divisibilidade.                         
D) I – Extensão; II – Impenetrabilidade e III – Compressibilidade. 
 

7) Existem propriedades que são características de algumas matérias. Por exemplo, o ouro apresenta 
propriedades que o ferro não possui. A água apresenta propriedades não encontradas no oxigênio, e 
assim por diante. Isso ocorre porque as substâncias são diferentes entre si. Assinale a alternativa em que 
todas as propriedades específicas relacionadas estão corretas. 

                                                                                                                                                       (0,4 pt) 

A) Propriedades físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, cor. 
B) Propriedades organolépticas: odor, sabor, densidade, brilho. 
C) Propriedades químicas: combustão, corrosão, fotossíntese. 
D) Propriedades biológicas: micro-organismo, plâncton, umidade. 
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8) A atmosfera terrestre é constituída de camadas de gases que envolvem a Terra. Sobre a atmosfera, é 
incorreto afirmar que:              

                                                                                                                                                       (0,4 pt) 

A) O ar seco contém, em volume, cerca de 78,09 % de nitrogênio, 20,95 % de oxigênio e 0,96 % dos  
     demais gases. 
B) É a região responsável pelo efeito estufa. 
C) É necessária para a manutenção da vida no planeta. 
D) É formada por camadas como mesosfera, ionosfera e troposfera. 
 

9) O solo ou terra como também é chamado, é composto de quatro partes: ar, água, matéria orgânica (restos 
de pequenos animais e plantas) e a parte mineral que veio da alteração das rochas. Com relação ao solo, 
assinale a alternativa correta.             

                                                                                                                                                      (0,9 pt) 

A) Estes quatro componentes do solo não se encontram misturados uns aos outros.  
B) A matéria orgânica está misturada com a água, mas não está misturada com a parte mineral.  
C) A parte mineral é dividida em três frações principais: areia, silte e argila. 
D) O solo é formado a partir da rocha, material duro que também conhecemos como húmus.  
 

10)  Os carboidratos quando consumido em excesso, se transformam em gordura, que é armazenada  no 
corpo. Assinale a alternativa que não representa um carboidrato: 

                                                                                                                                                      (0,4 pt) 

A) Glicose.                    B) Amido.                    C) Insulina.                    D) Frutose. 
 

11) As atividades de laboratório exigem dos participantes tanto conhecimentos dos aparelhos utilizados 
quanto do emprego correto desses aparelhos. Identifique as afirmativas verdadeiras e as falsas e assinale 
a alternativa correta:                                                                                                                (0,9 pt) 

 
i) Cápsula de porcelana é usada para medidas precisas de sólidos; 

ii) Funil de decantação é usado para separação de líquidos imiscíveis; 

iii) Condensador é um dispositivo para liquefazer vapores; 

iv) Pipeta graduada é utilizada para medir com exatidão um pequeno volume fixo de líquidos. 

A) Verdadeiras são ii e iii; falsas são i e iv.          C) Verdadeiras são i e ii; falsas são iii e iv. 
B) Verdadeiras são ii e iv; falsas são i e iii.          D) Verdadeiras são i e iii; falsas são ii e iv. 

 
12) Com relação a segurança no laboratório, assinale a alternativa incorreta.                        (0,9 pt)                                                                              
A) Não armazenar produtos químicos na capela, nem no chão do laboratório. 
B) O laboratório é uma área restrita as pessoas credenciadas para o local, como professores, técnicos e  
     alunos, desde que estejam em seu horário de atividade.   
C) O uso de armários é permitido no laboratório para armazenar produtos químicos, devendo os mesmos ser 

bem fechados para protegê-los.  
D) O laboratório deve ter sinalização correta, indicando a categoria dos reagentes químicos existentes   
     e os riscos dos mesmos. 
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13) Faça a correlação da primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa correta.                                                       
                                                                                                                                                    (0,9 pt)                                                                      
1) Propriedade  da matéria                                                             I) Transformação 
2) Significado da expressão fenômeno                                         II)  Inércia 
3) Processo que isola diferentes materiais                                   III) Experiência 
4) Tentativa de separar e reconhecer alguns materiais               IV)  Separação 
 

A) 1-IV; 2-I; 3-II; 4-III    B) 1-II; 2-I; 3-IV; 4-III     C) 1-II; 2-I; 3-III; 4-IV     D) 1-II; 2-III; 3-I; 4-IV 
 

14) As propriedades que impressionam os nossos sentidos são chamadas de propriedades organolépticas. 
Sobre essas propriedades assinale a alternativa correta. 

                                                                                                                                                   (0,4 pt) 

      A) Através da densidade distingue-se os materiais de uma mistura heterogênea. 
      B) Pela visão é possível distinguir os componentes de uma mistura homogênea.    
      C) Percebe-se através do olfato a cor incolor da água. 
      D) A textura é uma propriedade que pode ser percebida pelo tato.   
 

15) Levando-se em consideração as seguintes tarefas realizadas no dia a dia por uma dona de casa, indique 
todas que envolvem transformações químicas.                                                                         

                                                                                                                                                   (0,7 pt)             

1) Fazer cubos de gelo para colocar no suco de laranja. 

2) Acender um fósforo para funcionar uma boca do fogão. 

3) Queimar o açúcar para fazer a base do pudim. 

4) Fritar ovos para colocar no macarrão. 

5) Fazer iogurte. 

 

A) 2; 3; 5       B) 2; 3; 4         C) 1; 4; 5      D) 2; 3; 4, 5 
 


