
 

 

 

TM 09 - 6º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 
 
01. Açúcar comum (sacarose – C12H22O11) e café passado, tão comuns em nosso dia, são exemplos, 

respectivamente, de 
a) substância e mistura homogênea. 
b) substância composta e mistura heterogênea. 
c) substância simples e mistura homogênea.   
d) substância pura e mistura heterogênea.   
e) mistura heterogênea e mistura homogênea. 

 
02. Dependendo do método de separação apresentado abaixo, é possível separar: 
 

 
 

 
a) A - água e sal; B- óleo e água; C- solventes orgânicos com ponto de ebulição próximos. 
b) A - óleo e água; B- solventes orgânicos com ponto de ebulição próximos; C- líquidos imiscíveis. 
c) A - água e sal; B- solventes orgânicos com ponto de ebulição próximos; C- líquidos de densidades 

diferentes. 
d) A - solventes orgânicos com ponto de ebulição próximos; B- líquidos e sólidos; C- líquidos de 

densidades diferentes. 
e) A - água e sal; B- solventes orgânicos com ponto de ebulição próximos; C - líquidos imiscíveis. 

 
03. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao 

reduzir-se a pressão, o petróleo bruto pára de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o 
petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação, antes do refino: separá-
lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas como areia e argila. Esses processos mecânicos de 
purificação são, respectivamente:  
a) decantação e filtração. 
b) decantação e destilação fracionada. 
c) filtração e destilação fracionada. 
d) filtração e decantação. 
e) destilação fracionada e decantação. 
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04. O trabalho no Laboratório de Química exige o conhecimento da aparelhagem básica usada (ver figuras), 
visando, principalmente, a prevenção de acidentes. 

 

I II III IV

V VI VII

VIII  
 

O laboratório pode tornar-se um lugar muito perigoso devido ao uso inadequado dos materiais e 
equipamentos nele existentes. Assim, é correto afirmar que, num laboratório: 
 I e II estão entre os recipientes mais usados; suas capacidades variam de alguns mililitros até litros. 

Feitos de vidro Pyrex resistem bem ao aquecimento, ao resfriamento e ao ataque pela maioria das 
drogas químicas. 

 III é usado para a separação de líquidos imiscíveis. 
 IV é usado para filtrações comuns, em conjunto V. 
 VI ou VII são usados para conter líquidos ou como frascos de reações. 
 Em VIII, temos exemplos de condensadores que são usados nos processos de sublimação de 

substâncias, para condensar vapores. 
 
05. Considere as afirmativas. 

I. Água e mercúrio, em condições ambiente, compõem um sistema bifásico. 
II. Água e óleo podem ser separados por decantação. 
III. Nitrogênio e oxigênio, em condições ambiente, formam sempre uma mistura homogênea. 
IV. Uma mistura de cloreto de sódio e areia pode ser separada por dissolução do primeiro em água 

seguida de filtração. 
V. Os constituintes de uma mistura homogênea líquida podem ser separados apenas por decantação 

seguida de centrifugação. 
 

São corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, II e IV. 
c) apenas III e V. 
d) apenas II, III e V. 
e) apenas I, II, III e IV. 

 
06. A obtenção industrial do oxigênio (PE = –183ºC) e do nitrogênio (PE = – 196ºC) é feita por destilação 

fracionada do ar. Comprimindo-se o ar fortemente e resfriando-o até aproximadamente 200ºC abaixo de 
zero ele se liquefaz. Então se destila o ar líquido. 

 
Com base nos dados acima, podemos afirmar que: 
a) o gás que primeiro é obtido é o oxigênio, cujo ponto de ebulição é – 196ºC, e a seguir vem o 

nitrogênio, cujo ponto de ebulição é – 196ºC. 
b) o gás que primeiro é obtido é o nitrogênio, cujo ponto de ebulição é –196ºC, e a seguir vem o oxigênio, cujo 

ponto de ebulição é – 183ºC. 
c) o gás que primeiro é obtido é o nitrogênio, cujo ponto de ebulição é 196ºC, e a seguir vem o oxigênio, 

cujo ponto de ebulição é 183ºC. 
d) o gás que primeiro é obtido é o oxigênio, cujo ponto de ebulição é 183ºC, e a seguir vem o oxigênio, 

cujo ponto de ebulição é 196ºC. 
e) os dois gases são obtidos juntos na temperatura de 190ºC, aproximadamente. 



Exercícios Complementares 
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07. Observe o processo de separação de uma mistura constituída por areia e enxofre sólido.  
 

 
 

O processo empregado é 
a) decantação. 
b) flotação. 
c) fusão fracionada. 
d) dissolução fracionada. 
e) cristalização fracionada. 

 
08. Para se separarem os componentes de uma mistura heterogênea formada por um líquido e um sólido deve-

se fazer uma: 
a) destilação simples. 
b) titulação. 
c) condensação. 
d) destilação fracionada. 
e) filtração simples. 

 
 
 


