
A impressão deste material não é obrigatória.

ASSUNTO: 9º ANO – QUÍMICA – PEDRO/GUILHERME 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
Para as questões de cálculo utilize a tabela periódica quando necessária. 
 
01. (Frente A): 

A flotação é um método destinado à separação de misturas heterogêneas nas quais os componentes 
apresentam baixa granulometria (geralmente minérios pulverizados) e diferentes densidades. Deve-
se adicionar óleo à mistura e promover a aeração (injeção de ar na mistura para que forme bolhas). 
O óleo adsorve um dos componentes e fica impregnado nas bolhas de ar tornando-se uma nova 
mistura, menos densa que o outro componente sendo, então retirado na parte cima da mistura. 

 
02. (Frente A): 

A mistura deve ser, inicialmente, decantada, para que o petróleo fique por cima da água do mar (por 
ser menos denso) e a areia e demais impurezas depositem-se no fundo do recipiente. Após a 
decantação deve-se filtrar a mistura restante (água do mar, areia e impurezas) retirando as impurezas 
e obtendo-se apenas a água do mar. Ao final, caso seja necessário separar o sal da água, pode-se 
fazê-lo através da evaporação (recuperando-se apenas o sal) ou destilação (recuperando-se os dois 
componentes). 

 
03. (Frente A): 

Para que sejam separados por separação magnética a mistura deve ser composta de sólidos, sendo 
que um dos sólidos deve apresentar características magnéticas, sofrendo atração por um imã, 
enquanto o outro componente não pode ter esse tipo de comportamento. 

 
04. (Frente A): 

A separação de dois líquidos imiscíveis deve ser realizadas utilizando um funil de decantação ou funil 
de Bromo, na qual o líquido de maior densidade é retirado primeiro e o líquido de menor densidade é 
retirado posteriormente. 

 
05. (Frente A): 

Ambos os processos de filtração são realizados com auxílio de um filtro (e outros materiais), e separam 
misturas heterogêneas entre líquido e sólido insolúvel. No entanto, a filtração a vácuo é mais rápida 
e eficiente que a comum por ser um processo auxiliado pela diferença de pressão entre os meios 
interno e externo do recipiente. Aplicações: Filtração comum (fazer café, chá, coar um suco); Filtração 
a Vácuo (aspirador de pó e ar condicionado, mas nesses casos um dos componentes é gasoso, o ar 
atmosférico, e o outro é sólido ficando retido no filtro, a poeira). 

 
06. (Frente A): 

A Decantação pode ser realizada para separar uma mistura que contenha sólido e líquido ou líquido e 
líquido. No caso da mistura sólido + líquido como areia e água é necessário deixar a mistura em 
repouso até que o material sólido mais denso que o líquido sofra a decantação, indo para o fundo do 
recipiente. Caso seja uma mistura líquido com líquido, é necessário utilizar um funil de decantação 
para separar os líquidos, uma característica importante é que para realizar a decantação de líquidos, 
os líquidos devem ser imiscíveis. 

 
07. (Frente B): 

a) 1.106 g 
b) 600 mL 
c) 1,5.104 mg  
d) 1.10-3 g 
e) 2.106 mL 
f) 1,37.105 mL 

 
08. (Frente B): 

22,5 L. 
 



A impressão deste material não é obrigatória.

09. (Frente B): 
a) 2 u. 
b) 63 u. 
c) 16 u. 
d) 100 u. 
e) 36 u. 
f) 34 u. 
g) 132 u. 

 
10. (Frente B): 

O elemento escolhido foi o Carbono de massa 12. Para fazer os cálculos foi dividido o carbono em 12 
partes iguais, estabelecendo que 1/12 do átomo de carbono 12 seria equivalente a 1 unidade de massa 
atômica. 

 
11. (Frente B): 

268 u. 
 
12. (Frente B): 

Aproximadamente 3,83 vezes maior. 


