
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Dimi 
 
Resoluções 
 
01. É um método de separação de misturas heterogêneas de dois tipos: líquido + sólido e líquidos imiscíveis. 

Essa técnica é física, pois se baseia na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Ex.: água 
e óleo, água e serragem.  

 
02. É um processo físico de separação de misturas heterogêneas sólido – líquido ou sólido - gasoso, que 

consiste basicamente em passar a mistura de interesse através de um meio filtrante que é alocado em um 
funil de vidro (no caso de filtrações em pequena escala, feitas em laboratório), onde a fração sólida da 
mistura fica retida no meio filtrante. Este processo de separação de misturas é amplamente utilizado em 
análises laboratoriais (industriais e acadêmicas) e em escala industrial (operações unitárias), e proporciona 
a obtenção de um filtrado purificado e livre de partículas sólidas. Ex.: água e areia, o uso do aspirador de 
pó. 

 
03. O processo de consiste na separação de misturas homogêneas entre dois ou mais líquidos ou gases com 

pontos de ebulição próximos, que volatilizam quase simultaneamente, não sendo possíveis de controlar 
utilizando o processo de destilação simples. Na destilação fracionada utilizamos uma coluna de 
fracionamento, ou de craqueamento, que consegui separar com maior eficiências os compostos com 
diferentes pontos de ebulições.  

 
04. Liquefação Fracionada, consiste em abaixar a temperatura da mistura gasosa até que comece a liquefazer 

(virar líquido), separadamente cada um dos seus componentes. 
 
05.  

1) separação magnética → retira o pó de ferro 
2) dissolução → adição de água para dissolver o sal 
3) filtração ou decantação → retira a areia 
4) destilação simples → retira o sal da água 

 
06. Decantação e Liquefação Fracionada. 
 
07. Não, é uma Dissolução ou extração, pois a água consegui dissolver parte do café que é arrastado através 

do filtro e existe também uma filtração grosseira, que retira o excesso de pó de café. 
 
08. c 
 
09. Floculação. 
 
10. c 
 
11. Alternativa A. 

Durante a decantação o petróleo se deposita no fundo da água salgada e é então retirado, em seguida, é 
filtrado para a retirada de impurezas sólidas. 

 
12. Alternativa A. 

No preparo do café, você solubiliza-o em água, o conteúdo do chá de saquinho é extraído com a ajuda da 
água quente, e as partes indesejáveis da laranja, no caso as sementes, são filtradas para o preparo do 
suco. 

 


