
 

 

Tarefa Mínima 05 - 9° ano – Química 
 

Prof. Dimi 
 

 

01. Explique o processo de Decantação? Dê 3 exemplos. 
 

02. Explique o processo de Filtração? Dê 3 exemplos. 
 

03. Qual a diferença de uma Destilação Simples para uma Destilação Fracionada? Dê 1 exemplos de cada 
processo. 

 

04. Qual o melhor método de separação de mistura empregado para separar uma mistura de dois ou mais 

gases? 
 

05. Quais métodos de separação de misturas podem ser empregados para separar: areia + sal + pó de ferro 
 

06. Para a separação das misturas: gasolina-água e nitrogênio-oxigênio, os processos mais adequados são 
respectivamente? 

 

07. Fazer café é uma Filtração? Explique de forma detalhada este processo. 
 

08. ENEM 2015 - Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de 
petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha-de-caju 

(LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas 
características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os 
pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. 
Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, 
a) flotação e decantação. 
b) decomposição e centrifugação. 

c) floculação e separação magnética. 
d) destilação fracionada e peneiração. 
e) dissolução fracionada e magnetização. 

 

09. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em meio alcalino, 
forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de 
separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a? 

 

10. O sal grosso obtido nas salinas contém impurezas insolúveis em água. Para se obtiver o sal livre dessas 
impurezas, os procedimentos corretos são: 
a) sublimação, dissolução em água e peneiração.  
b) dissolução em água, decantação e sublimação.  
d) catação, dissolução em água e decantação.  
e) separação magnética, destilação e dissolução em água. 

 

11. Considere a seguinte cadeia de produção de derivados de petróleo: 

 
Que opção apresenta os métodos de Separação I, II e III utilizados nesta cadeia, nesta ordem? 
a) centrifugação, decantação, flotação. 
b) decantação, flotação, destilação fracionada. 
c) filtração, decantação, flotação. 
d) decantação, tamização, destilação simples. 

e) tamização, evaporação, destilação fracionada. 
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12. O processo de destilação de bebidas surgiu no Oriente e só foi levado para a Europa na Idade Média. Esse 

processo proporcionava teores alcoólicos mais altos do que os obtidos por meio da fermentação, o que fez 
com que os destilados passassem a ser considerados também remédios para todo tipo de doença.  

(Adaptado de: <http://www.eca.usp.br/claro /2004/08/historia.html> acessado em: fev. 2007.)  

Considere as afirmações sobre o processo de destilação.  
I. É baseado na diferença de temperatura de ebulição dos componentes de uma mistura.  
II. Nele ocorrem duas mudanças de estado: vaporização e condensação.  
III. Nele é vaporizado, inicialmente, o componente da mistura que tem maior temperatura de ebulição.  
IV. Nele a água é obtida misturando-se os gases oxigênio e hidrogênio.  
 
Está correto o contido em  

a) I e II, apenas.  
b) I e III, apenas.  
c) II e III, apenas.  
d) I, II e III, apenas.  
e) I, II, III e IV. 

 

 

 


