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01. (UNICAMP SP)  Deseja-se fazer a separação dos componentes da pólvora negra, que é constituída de 

nitrato de sódio, carvão e enxofre. Sabe-se que o nitrato de sódio é solúvel em água, o enxofre é solúvel em 
dissulfeto de carbono, enquanto o carvão é insolúvel nesses solventes. Proponha um procedimento para 
realizar esta separação. 

 
02. (UFU MG)  O processo mais adequado para separar álcool de uma mistura de acetona é: 

a) filtração  
b) decantação  
c) peneiração 
d) destilação fracionada 
e) filtração a vácuo 

 
03. (CESGRANRIO RJ)  Foram adicionados, acidentalmente, em um único recipiente, areia, sal de cozinha, 

água e óleo de soja. Para separar adequadamente cada componente dessa mistura, devem ser feitas as 
seguintes operações: 
a) destilação simples seguida de decantação e centrifugação. 
b) destilação simples seguida de centrifugação e sifonação. 
c) filtração seguida de destilação simples e catação 
d) filtração seguida de decantação e destilação simples. 
e) decantação seguida de catação e filtração. 

 
04. (UFV MG) O equipamento esquematizado abaixo pode ser utilizado para separar os componentes de: 
 

 
 

a) um sistema homogêneo líquido/líquido. 
b) qualquer sistema heterogêneo. 
c) uma mistura de álcool e água. 
d) uma mistura de limalha de ferro e areia 
e) um sistema heterogêneo sólido/líquido 

 
05. (FATEC SP)  Considere as misturas: 

I. água e óleo 
II. água e cloreto de sódio 
III. água e areia 

 
Para separarmos completamente a água, devemos usar, respectivamente: 
a) funil de separação, destilação simples e filtração. 
b) filtração, destilação simples e funil de separação. 
c) destilação simples, funil de separação e filtração. 
d) filtração, destilação fracionada e levigação.  
e) destilação fracionada, destilação simples e funil de separação. 
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06. (UFSE SE)  Considere dois sistemas com as seguintes características: 
I. Sistema homogêneo formado por dois líquidos com diferença considerável nos pontos de ebulição. 
II. Sistema heterogêneo líquido-sólido. 
 
A separação dos componentes dos sistemas mencionados pode ser feita através, respectivamente, de: 
a) fusão fracionada e filtração 
b) destilação fracionada e filtração 
c) filtração e destilação fracionada 
d) destilação fracionada e destilação fracionada 
e) filtração e fusão fracionada 

 
07. (PUC RJ)  Tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e areia. Sabe-se que a água do 

mar é salgada e que contém, principalmente, cloreto de sódio dissolvido. Das alternativas abaixo, escolha 
uma que permita separar os três componentes desta mistura. 
a) catação 
b) peneiração 
c) destilação fracionada 
d) filtração e destilação simples 
e) centrifugação e filtração 

 
08. (INTEGRADO RJ)  Uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada 

nos seus diversos componentes seguindo-se as seguintes etapas:  
a) filtração, decantação e destilação.  
b) calação e decantação.  
c) sublimação e destilação.  
d) prensagem e decantação.  
e) destilação e decantação.  

 
09. (UEFS BA)  São dadas as seguintes misturas  

I.  água e cloreto de sódio (mistura homogênea. 
II.  água e carvão ativo  
III.  água e éter (o éter é imiscível em água.   
IV.  água e acetona (a acetona é miscível em água.   
 
Os dois componentes de cada mistura podem ser separados, respectivamente, pelos métodos:  
              I                   II                     III           IV 
a) filtração       destilação    filtração        decantação  
b) destilação    decantação    decantação    destilação  
c) filtração        filtração     decantação    destilação  
d) filtração       decantação    decantação    destilação  
e) destilação     filtração     decantação    destilação  

 
10. (UNISINOS RS)  Abaixo, está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma 

mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. 
 

 
 

Examinado o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo, respectivamente: 
a) destilação e filtração. 
b) filtração e decantação. 
c) decantação e destilação 
d) decantação e centrifugação 
e) filtração e centrifugação 

 


