
 

 

 
TM 09 - 9º ANO - GUSTAVO – QUÍMICA 

 
01. Decantação é um processo que pode ser utilizado para a separação de líquidos imiscíveis. Em um funil de 

decantação foram adicionados água, benzeno e um pouco de cada um dos sólidos hidróxido de sódio e 
fenolftaleína. Após agitação e repouso, formaram-se duas fases líquidas distintas, as quais foram 
separadas abrindo-se a torneira do funil, como mostra a figura. 

 

Fase líquida 1

Fase líquida 2

 
 

A fase líquida 2 obtida no copo de béquer é constituída de 
a) benzeno, fenolftaleína e água. 
b) hidróxido de sódio e água. 
c) fenolftaleína e hidróxido de sódio. 
d) benzeno e água. 
e) água, hidróxido de sódio e fenolftaleína. 

 
02. Um frasco contém uma mistura de óleo vegetal, éter, sal de cozinha e água. Assinale a alternativa que 

apresenta alguns equipamentos que serão utilizados para separar todos os componentes, adotando 
procedimentos em uma ordem lógica.  
a) Funil analítico, erlenmeyer, centrífuga 
b) Funil de decantação, balão de destilação, condensador 
c) Funil de Buchner, pipeta, béquer 
d) Balão de destilação, condensador, centrífuga 

 
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.  

 
04. Têm-se as seguintes misturas: chumbo/ferro e acetona/água. Os processos mais adequados para a 

separação de seus componentes são, respectivamente: 
a) decantação e liquefação; 
b) fusão fracionada e decantação; 
c) fusão fracionada e destilação; 
d) destilação e flotação; 
e) sedimentação e filtração. 
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05. Analise o esquema abaixo. 
 

 
 

O conjunto de procedimento do esquema identifica: 
a) I como mistura heterogênea. 
b) II como combustível. 
c) III como solução molecular. 
d) V como etanol. 
e) VI como solução iônica. 

 
06. Considere os seguintes sistemas: 

I.  ar liquefeito 
II.  cloreto de sódio fundido 
III.  solução aquosa de carbonato de cálcio 
IV.  água e óleo 
V.  hidrogênio liquefeito 

 
A destilação fracionada pode ser empregada na separação dos componentes de: 
a) I   
b) II   
c) III   
d) IV   
e) V 

 
07. 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. 

 
08. Dentre os sistemas abaixo, aquele cujos componentes podem ser separados por centrifugação é: 

a) petróleo 
b) álcool hidratado 
c) solução de sacarose em água 
d) suspensão de leite de magnésia 

 



Exercícios Complementares 
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09. Assinale a afirmação falsa: 
a) na destilação fracionada, destilará primeiro, o líquido que tiver o maior ponto de ebulição; 
b) um filme fotográfico, novo, exposto a luz, sofre uma transformação química; 
c) a formação da neblina é um bom exemplo de um fenômeno físico; 
d) durante a fusão de uma substância pura, a temperatura permanece constante; 
e) a mistura de líquidos imiscíveis constitui um sistema heterogêneo. 

 
 


