
 

 

Tarefa 9 professor Gustavo 
 
01. (UEM PR) Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma descrição correta de processos de 

separação de misturas. 
01. Um funil de Büchner e um frasco de Kitassato são utilizados em um processo de filtração à pressão 

reduzida. 
02. A decantação é um processo utilizado na separação de misturas homogêneas. 
04. A destilação fracionada é o principal método de separação dos derivados do petróleo, por exemplo a 

gasolina e o diesel. 
08. A centrifugação pode ser utilizada para a decantação do sal em uma solução insaturada de nitrato de 

sódio em água. 
16. Uma mistura de iodo e sal de cozinha pode ser separada através da sublimação do iodo. 

 
02. (UEM PR) Um estudante realizou um experimento com uma amostra de sal grosso de aspecto branco 

acinzentado e obteve cristais puros de sal grosso, conforme os seguintes procedimentos: 
 
– colocou 100 mL de água no copo A e adicionou uma colher de sopa de sal grosso; 
– encaixou o funil com um filtro de café no copo B e transferiu a mistura contida no copo A; 
– deixou o copo B, contendo o líquido, aberto em um lugar ventilado. 
 
Sobre esse experimento, assinale o que for correto. 
01. O papel de filtro reteve algumas impurezas insolúveis em água. 
02. Um dos métodos de separação realizados pelo estudante durante o experimento foi a decantação. 
04. O cloreto de sódio, um dos constituintes do sal grosso, é um composto iônico e sofre um processo de 

dissociação em água. 
08. O líquido contido no copo B apresenta apenas uma fase, portanto é uma solução. 
16. A água contida no copo B sofreu um processo de evaporação. 

 
03. (UEL PR) O acetato de etila (CH3COOCH2CH3) é um éster simples, usado, no passado, como 

antiespasmódico e hoje como solvente industrial e removedor de esmalte de unha. A acetona 
(CH3(CO)CH3) também é usada como removedor de esmaltes, mas devido a sua elevada solubilidade em 
água, quando em contato com a pele, pode desidratá-la. 
Sabe-se que estes solventes possuem cheiros parecidos, tornando difícil a identificação pelo olfato. 
Considerando um frasco contendo acetato de etila e acetona em quantidades equimolares, assinale a 
alternativa que apresenta, corretamente, o procedimento para a separação da mistura. 
Dados: 
Ponto de ebulição do acetato de etila a 1 atm = 77,1 ºC e densidade = 902 Kg/m3 
Ponto de ebulição da acetona a 1 atm = 56,0 ºC e densidade = 784 Kg/m3 
 
a) Empregar funil de separação, em que a acetona ficará na fase inferior do funil. 
b) Empregar destilação simples, pois a diferença dos pontos de ebulição dos solventes é elevada. 
c) Empregar destilação fracionada, em que o primeiro solvente a ser destilado será a acetona. 
d) Empregar destilação simples, pois se trata de uma mistura eutética, em que os solventes são 

imiscíveis. 
e) Empregar separação fracionada, aquecendo a mistura a 80 °C, sendo que o primeiro solvente a ser 

destilado será o acetato de etila. 
 
04. (UNCISAL)  Processos distintos foram desenvolvidos para se obter componentes a partir de um grande 

volume de matéria que contenha mais de uma substância. Em geral, esses processos dependem das 
diferentes propriedades a serem consideradas. Na obtenção de minérios, utiliza-se um desses processos, 
que consiste em passar corrente de água por um sistema composto por sólidos de diferentes densidades. A 
flutuação é um dos aspectos fundamentais dessa técnica. 
 
O processo usado na obtenção de minérios referido no texto é denominado 
a) flotação. 
b) filtração. 
c) destilação. 
d) levigação. 
e) peneiramento. 
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05. (UFSC) Produtores de etanol dizem que alta de impostos reduz competitividade sobre a gasolina 
A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) se manifestou em 22 de julho de 2017 contra a decisão do 
governo de elevar os impostos sobre combustíveis. O setor chegou a ser apontado como um dos 
beneficiados com a medida; entretanto, nos cálculos da Unica, a mudança tributária reduzirá a 
competitividade do álcool sobre a gasolina. O etanol pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar através do 
processo de fermentação, que é esquematicamente representado na figura a seguir. 
 

 
 
O processo fermentativo segue o esquema reacional abaixo: 
 

 
 
Considere que o etanol hidratado é uma mistura constituída por 4% de água e 96% de etanol (em massa), 
cuja densidade é de 0,802 g/mL (a 25 ºC). 
 
Com base no exposto acima, é correto afirmar que: 
01. em um tanque de um automóvel preenchido com 38,0 L de etanol hidratado em um dia com 

temperatura de 25 °C, estará presente uma massa de água inferior a 1,0 kg. 
02. a filtração é um processo utilizado para separar misturas homogêneas. 
04. a oxidação do etanol pode produzir ácido etanoico. 
08. a fermentação que resulta na produção de etanol é uma reação endotérmica. 
16. na destilação fracionada, o líquido de menor ponto de ebulição é o primeiro a ser obtido no decorrer do 

processo de separação. 
32. a fermentação de 34,2 kg de sacarose para produção de etanol resultará na liberação de 2.350 kcal de 

energia na forma de calor. 
 
06. (Unievangélica GO) Basicamente, a composição dos componentes do petróleo bruto está relacionada no 

quadro a seguir. 
 

 
 
Considerando-se as informações do quadro, sabe-se que 
a) a gasolina terá estado líquido em uma temperatura de 25ºC. 
b) o querosene pode ser separado da mistura a 100ºC. 
c) usa-se o processo de centrifugação para separar a gasolina da mistura. 
d) todos os componentes da mistura poderão ser separados por decantação. 

 
07. (UEPG PR) Em uma mistura de azeite, água, areia e sal de cozinha, identifique as estratégias que seriam 

úteis na tentativa de separar seus componentes e assinale o que for correto. 
01. Decantação. 
02. Dissolução fracionada. 
04. Destilação simples. 
08. Condensação. 
16. Filtração. 
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08. (UEPG PR) Em um laboratório, existem três frascos sem identificação. Sabe-se que um deles contém 
benzeno, o outro tetracloreto de carbono e o terceiro contém metanol. As densidades dos líquidos estão 
listadas abaixo: 
 
benzeno (0,87 g/cm3) 
tetracloreto de carbono (1,59 g/cm3) 
metanol (0,79 g/cm3) 
 
Desses líquidos, apenas o metanol é solúvel em água, cuja densidade é 1,00 g/cm3. 
Dados: C (Z = 6), H (Z = 1), O (Z = 8), Cl (Z = 17) 
 
Considerando essas informações, assinale o que for correto. 
01. A mistura de água e metanol forma um sistema homogêneo. 
02. A separação de tetracloreto de carbono e benzeno pode ser realizada por destilação simples. 
04. Em uma mistura de benzeno e água, o líquido que fica na fase inferior é a água. 
08. O benzeno e o tetracloreto de carbono formam uma mistura homogênea, pois são compostos apolares. 

 
09. (IFBA)  Os quatro sistemas a seguir são utilizados ou percebidos no dia-a-dia das pessoas. A seguir são 

feitas afirmações sobre os sistemas: 
 
I. água e óleo 
II. propanona (C3H6O) 
III. oxigênio (O2) 
IV. água e etanol 
 
1. Os sistemas I, II, III e IV são, respectivamente, mistura heterogênea, substância composta, 

substância simples e mistura homogênea 
2. Para separar os componentes do sistema IV, deve-se usar o processo de destilação fracionada 
3. Se misturarmos os componentes do sistema I e IV resultará uma mistura heterogênea trifásica 
4. Para separar os componentes do sistema I, deve-se usar o processo de decantação. 
5. Uma mistura só sistema III com nitrogênio, pode ser separada usando-se uma câmara de poeira. 
 
As afirmações que estão corretas a respeito dos sistemas são: 
a) 1, 2, 4 
b) 1, 2, 3 
c) 2, 3, 5 
d) 3, 4, 5 
e) 1, 4 

 
10. (UEFS BA) Normalmente as substâncias são obtidas em mistura, seja na natureza, seja em laboratórios 

como produtos de reações químicas. Na maioria das vezes, é necessário separar os componentes de uma 
mistura para que possam ser utilizados. Para a separação, recorre-se a técnicas baseadas em diferenças de 
propriedades entre os componentes da mistura. O esquema a seguir mostra as etapas de separação de 
uma mistura. 

 

 
 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as técnicas de separação empregadas em 1, 2 e 
3 são, respectivamente, 
01. centrifugação, destilação fracionada e recristalização fracionada. 
02. decantação, destilação simples e sublimação. 
03. filtração, destilação simples e decantação. 
04. filtração, decantação e destilação simples. 
05. decantação, flotação e fusão fracionada. 


