
 
 

Pré-vestibular - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Química – Professor Evandney 

Questão 01 
O aspirador de pó é um eletrodoméstico que permite separar misturas do tipo sólido-gás por 
 
a) centrifugação. 
b) filtração. 
c) destilação. 
d) decantação. 
e) levigação. 
 
Questão 02 
Sobre misturas homogêneas e heterogêneas e seus processos de separação, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
 
01. A levigação e a peneiração são técnicas de separação de misturas sólidas, utilizando, respectivamente, 
diferenças entre a densidade e o tamanho dos sólidos a serem separados. 
02. A filtração pode ser utilizada para a separação de uma mistura heterogênea de um sólido em um líquido, ou 
de um sólido em um gás. 
04. Por meio da flotação, podem-se separar dois sólidos com densidades diferentes, utilizando-se um líquido com 
densidade intermediária aos dois sólidos, sem que haja solubilização dos sólidos no líquido. 
08. A centrifugação pode ser utilizada para a separação de dois líquidos solúveis entre si, mas que tenham 
densidades diferentes. 
16. A retenção de substâncias gasosas na superfície de materiais com alta área superficial, como o carvão, é um 
processo de separação chamado adsorção. 
 
Questão 03 
Observe os diagramas de mudança de fases das substâncias puras A e B, submetidas às mesmas condições 
experimentais. 
 

 
 
Indique a substância que se funde mais rapidamente. Nomeie, também, o processo mais adequado para separar uma 
mistura homogênea contendo volumes iguais dessas substâncias, inicialmente à temperatura ambiente, justificando 
sua resposta. 
 
Questão 04 
A separação de misturas é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratórios, e em grande 
escala em indústrias nos diversos setores. Para separar de maneira eficiente as misturas querosene e água (1), álcool 
e água (2) e hidróxido de sódio e água (3), os procedimentos corretos, na ordem 1, 2, 3, são:  
 
a) decantação, destilação e destilação.  
b) filtração, sifonação e precipitação.  
c) decantação, destilação e filtração.  
d) destilação, decantação e decantação.  
e) destilação, sifonação e filtração. 
 
Questão 05 
O fluxograma de obtenção do soro de leite a partir da produção de queijo coalho, utilizando leite de búfula in natura, 
é mostrado a seguir: 
 



 
Fonte: LIRA, H. L. et al . Ciênc. Tecnol. Aliment., 29,1, 33-37, 2009. 

 
Utilizando-se de um processo que segue o fluxograma acima mostrado, tem-se que a 
 
a) adição de cloreto de cálcio é necessária em função da inexistência de íons Ca++ na matériaprima. 
b) agitação da coalhada é um procedimento que quebra as cadeias polipeptídicas e libera o soro do leite. 
c) desnaturação da mistura natural proteica ocorre depois do corte da coalhada e da mexedura. 
d) destilação das impurezas voláteis é uma operação necessária após o início do tratamento do leite cru. 
e) filtração e a decantação são dois métodos muito importantes para a apresentação física do principal produto. 
 
Questão 06 
Considere uma mistura de parafina (hidrocarbonetos de cadeia longa) finamente dividida e açúcar (sacarose – 
C12H22O11) refinado. Indique a alternativa que representa os processos de separação, na sequência indicada, mais 
adequados a essa mistura. 
 
a) Dissolução em água, filtração, evaporação. 
b) Filtração, evaporação, combustão. 
c) Dissolução em água, floculação, decantação. 
d) Destilação fracionada a 50 ºC. 
e) Combustão, destilação. 
 
Questão 07 
Durante a realização de uma aula prática, a respeito da separação de misturas, o professor trouxe aos alunos três 
frascos A, B e C, contendo as seguintes misturas binárias: 
 
A: Líquida homogênea, cujos pontos de ebulição diferem em 25ºC. 
B: Sólida heterogênea, composta por naftalina (naftaleno) moída e areia. 
C: Sólido-líquida homogênea, composta por NaCl e água. 
 
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os processos utilizados para a separação inequívoca dos 
componentes das misturas A, B e C. 
 
a) destilação simples, sublimação e filtração. 
b) evaporação, catação e destilação fracionada. 
c) destilação fracionada, separação magnética e destilação simples. 
d) destilação fracionada, sublimação e destilação simples. 
e) destilação simples, evaporação e destilação fracionada. 
 
Questão 08 
O azeite de oliva é o produto obtido somente dos frutos da oliveira (Olea europaea L.), excluídos os óleos obtidos por 
meio de solventes e ou qualquer mistura de outros óleos. O azeite de oliva virgem é o produto obtido do fruto da 
oliveira (Olea europaea L.) somente por processos mecânicos ou outros meios físicos, em condições térmicas que não 
produzam alteração do azeite, e que não tenha sido submetido a outros tratamentos além da lavagem com água, 
decantação, centrifugação e filtração. 

Adaptado da Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de  
Vigilância Sanitária (ANVISA) - RDC Nº. 270, de 22 de setembro de 2005. 

 
Está de acordo com esses critérios da RDC Nº. 270 da ANVISA a seguinte garantia dada por uma empresa que 
processa e comercializa uma marca de “azeite de oliva virgem” em uma rede de supermercados: 
 
a) isenção de substâncias apolares, retiradas pelo emprego de um líquido apolar recomendado para o processamento 
de produtos alimentícios. 
b) manutenção de um óleo sem muita química, por usar somente processos mecânicos ou outros meios físicos que 
não produzem alteração do azeite. 
c) transesterificação no óleo, após a prensagem e a termobatedura, um batimento lento e contínuo da pasta seguido 
por um aquecimento suave. 
d) ausência de partículas em suspensão, por causa da separação de compostos de densidades distintas, por meio de 
processo de inércia, seguido por uma etapa filtrante. 



e) retirada de um grupo de substâncias polares indesejáveis para a estabilização do produto em prateleira, realizando 
a destilação do óleo por arraste, com vapor d’água. 
 
Questão 09 

 
  
Um dos desafios da Química tem sido a obtenção de substâncias químicas puras a partir de misturas. Para esse fim, 
os químicos desenvolveram técnicas de separação e de purificação de componentes dessas misturas até transformá-
los em substâncias puras. 
Assim, considerando-se uma mistura em pó dos materiais representados na tabela I, é possível separar inicialmente 
os seus componentes, utilizando-se da ajuda de líquidos inertes nos quais são insolúveis, como os representados na 
tabela II. 
A partir dessas informações, dos dados das tabelas I e II e da mistura formada pelos materiais da tabela I, é correto 
afirmar: 
 
a) O processo de separação inicial dos componentes da mistura em pó tem como base a diferença de densidade e a 
miscibilidade entre eles. 
b) A adição inicial de tetracloreto de carbono à mistura em pó permite a separação imediata dos polímeros. 
c) O processo de separação consiste na adição de água à mistura em pó, seguida de filtração e de adição de etanol à 
fase líquida filtrada. 
d) A técnica utilizada nas etapas iniciais de separação dos componentes da mistura em pó é a flotação. 
e) A dissolução fracionada permite a separação dos componentes da mistura sólida, após a adição incial de etanol. 
 
Questão 10 
Em algumas extrações de ouro, sedimentos de fundo de rio e água são colocados em uma bateia, recipiente cônico 
que se assemelha a um funil sem o buraco. Movimentos circulares da bateia permitem que o ouro metálico se 
deposite sob o material sólido ali presente. Esse depósito, que contém principalmente ouro, é posto em contato com 
mercúrio metálico; o amálgama formado é separado e aquecido com um maçarico, separando-se o ouro líquido do 
mercúrio gasoso. Numa região próxima dali, o mercúrio gasoso se transforma em líquido e acaba indo para o leito dos 
rios. Os três segmentos acima grifados se referem, respectivamente, às seguintes propriedades: 
 
a) peso, temperatura de gaseificação e temperatura de liquefação. 
b) densidade, temperatura de sublimação e temperatura de fusão. 
c) peso, temperatura de ebulição e temperatura de fusão. 
d) densidade, temperatura de ebulição e temperatura de liquefação. 
 
Questão 11 
Empresa de exploração de petróleo responsável pelo vazamento de óleo em um poço, no Campo de Frade, na Bacia 
de Campos, RJ, está impedida de perfurar em território nacional. O petróleo vazou de um poço na camada de pré-sal, 
por fissuras no leito do mar e se espalhou por 12,0km2, formando uma grande mancha de 360 mil litros. A empresa 
utilizou jatos de água para dispersar ainda mais óleo, sem, contudo, aglomerá-lo, para queimá-lo, como é feito 
usualmente em grandes acidentes com derramamento de petróleo. 
 
Considerando-se essas informações e os processos de separação da água do mar, nos grandes acidentes com 
vazamento de óleo, é correto afirmar: 
 
a) A separação do óleo espalhado na superfície do mar por meio de boias e, em seguida, por bombeamento para 
barcos, para retirá-lo da água, é o melhor método de separação nessas circunstâncias. 
b) Os jatos de água para dispersar o óleo sobre a água é uma das técnicas mais eficientes utilizadas para separação 
do petróleo da água do mar. 
c) A queima do óleo resolve o problema do espalhamento do petróleo de forma definitiva porque retira 
completamente o petróleo da superfície do mar sem produzir impacto ambiental. 
d) O petróleo escapa das fissuras do poço porque a pressão no leito do mar é superior ao do óleo no interior do poço. 
e) As rochas da camada do pré-sal não possuem resistência mecânica suficiente para manter o petróleo 
completamente no interior do poço. 
 
Questão 12 
O petróleo é uma matéria-prima não-renovável. Pode ser explorado em áreas continentais de origem marinha, ou em 
áreas submarinas. Antes do refino, o petróleo bruto é submetido a processos mecânicos de separação para a retirada 
de água e impurezas sólidas. 
 
Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 
 
a) O petróleo bruto é uma substância com propriedades físicas peculiares. 
b) Antes do refino, impurezas sólidas do petróleo bruto são separadas por destilação fracionada. 



c) Após decantação do petróleo bruto, impurezas sólidas são extraídas por destilação. 
d) Após decantação e filtração do petróleo bruto, os derivados podem ser obtidos por destilação fracionada. 
 
Questão 13 
Sobre os procedimentos químicos da destilação de uma solução aquosa de sal de cozinha e suas aplicações, assinale a 
alternativa correta. 
 

 
 
a) O sal de cozinha entra em ebulição ao mesmo tempo da água e é colhido no erlenmeyer. 
b) O condensador possui a função de diminuir a temperatura dos vapores produzidos pelo aquecimento e, assim, 
liquefazer a água. 
c) A temperatura de ebulição do sal de cozinha é menor que a temperatura de ebulição da água. 
d) A eficiência do método de destilação é pequena para separar o sal da água. 
 
Questão 14 
Os componentes de uma mistura podem ser separados de acordo com suas propriedades físicas e técnicas que fazem 
parte de uma variedade de processos físicos de análise imediata. 
 
Assim, para a separação dos componentes da mistura de areia com serragem de madeira, a melhor técnica é a 
 
a) catação da serragem com pinças especiais. 
b) decantação da areia após a adição de óleo seguida de filtração. 
c) centrifugação que separa os grãos de areia da serragem de madeira. 
d) incineração da mistura e a separação posterior das cinzas por centrifugação. 
e) flotação após adição de água, porque a serragem de madeira é menos densa que a água. 
 
Questão 15 
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Durante a destilação fracionada de uma mistura de etanol e de propanona, foram coletadas duas amostras 
codificadas aleatoriamente como BD e AD, para determinação da temperatura de ebulição, utilizando-se de 
termômetro, tubo capilar e banho-maria com água. Os resultados encontrados na determinação dessas amostras 
foram, respectivamente, 59,5°C e 69,0°C. 
 
A partir da análise dessas informações, é correto afirmar: 
 
a) As amostras coletadas representam as substâncias puras etanol e propanona. 
b) A amostra AD foi a primeiro coletada para determinação da temperatura de ebulição. 
c) O volume utilizado da amostra BD foi menor que o da amostra AD, nas determinações. 
d) As amostras utilizadas para determinação da temperatura de ebulição apresentam impurezas. 
e) Os resultados encontrados estão incorretos porque, durante a determinação, foram utilizados volumes em excesso 
de amostras nos tubos capilares. 
 
Questão 16 
Os componentes de uma mistura podem ser separados de acordo com suas propriedades físicas e técnicas que fazem 
parte de uma variedade de processos físicos de análise imediata. 
 
Assim, para a separação dos componentes da mistura de areia com serragem de madeira, a melhor técnica é a 
 
 



a) catação da serragem com pinças especiais. 
b) decantação da areia após a adição de óleo seguida de filtração. 
c) centrifugação que separa os grãos de areia da serragem de madeira. 
d) incineração da mistura e a separação posterior das cinzas por centrifugação. 
e) flotação após adição de água, porque a serragem de madeira é menos densa que a água. 
 
Questão 17 
Assinale o que for correto. 
 
01. A formação da neve e a secagem de roupa no varal são exemplos de fenômenos físicos, chamados 
solidificação e evaporação da água. 
02. Um líquido homogêneo que apresenta ponto de ebulição constante é, necessariamente, uma substância pura. 
04. Em um sistema, constituído por álcool etílico, água e óleo de cozinha, o número de fases é igual a três. 
08. Um dos processos frequentemente usado para separar o sal da água do mar é a filtração. 
16.   Sublimação, fusão e condensação são processos endotérmicos de mudança de estado físico. 
 
Questão 18 
A despeito dos sérios problemas ambientais, o mercúrio é ainda muito utilizado nos garimpos devido à sua singular 
capacidade de dissolver o ouro, formando com ele um amálgama. Em muitos garimpos, o ouro se encontra na forma 
de partículas dispersas na lama, ou terra, dificultando assim a sua extração. Nestes casos, adiciona-se mercúrio à 
bateia, forma-se o amálgama (que não se mistura com a lama) e, em seguida, é feita a sua separação. Após 
separado da lama, o amálgama é aquecido com um maçarico até a completa evaporação do mercúrio, restando assim 
apenas o ouro.  
 
Sobre a temática apresentada, é INCORRETO afirmar que: 
 
a)  o mercúrio é um metal líquido a 25 °C e 1 atm de pressão.  
b)  a diferença nas temperaturas de ebulição é aproveitada para separar o mercúrio do ouro, já que estes não formam 
mistura eutética. 
c)  mercúrio e ouro formam um sistema heterogêneo. 
d)  a separação do sistema amálgama-lama constitui um processo físico. 
e)  os vapores de mercúrio eliminados durante a última etapa da extração podem contaminar os garimpeiros e 
também os ecossistemas em torno do garimpo. 
 
Questão 19 
O diagrama a seguir representa as etapas de separação de uma mistura heterogênea, em seus componentes finais. 
 

 
 
Com base nestas informações, é correto afirmar que: 
 
a) a fase líquida colorida forma uma mistura azeotrópica. 
b) a etapa 1 só pode ser realizada por meio de uma destilação simples. 
c) a etapa 2 pode ser realizada utilizando-se um funil de separação. 
d) o líquido 2 ferve antes do líquido 1. 
e) a etapa 2 pode ser realizada por meio de uma cristalização fracionada. 
 
Questão 20 
Em um laboratório de química o professor solicita aos alunos que façam a relação das vidrarias e materiais 
necessários para a realização de uma experiência de dissolução fracionada, com o objetivo de separar sal e areia de 
uma mistura heterogênea, para usar o sal em outra experiência. Assinale a alternativa que contém a relação correta. 
 
a) Água, 2 béqueres, bastão de vidro, funil, papel de filtro, argola de ferro, suporte metálico, bico de bunsen, botijão 
de gás butano, tripé de ferro, fósforo, mufla e pinça metálica. 
b) Água, 2 béqueres, bastão de vidro, funil, papel de filtro, argola de ferro, suporte metálico, bico de bunsen, botijão 
de gás butano, tripé de ferro, fósforo e tela de amianto. 
c) Água, 2 frascos de erlenmeyer, bastão de vidro, funil, argola de ferro, suporte metálico, chapa aquecedora, tripé 
de ferro, tela de amianto, garras metálicas e espátula. 
d) Água, 2 béqueres, proveta, espátula, funil, papel de filtro, trompa de vácuo, argola de ferro, suporte metálico, bico 
de bunsen, botijão de gás butano, tripé de ferro, fósforo e tela de amianto. 
 



Questão 21 
A obtenção de água doce de boa qualidade está se tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento 
populacional, às mudanças climáticas, à expansão da atividade industrial e à poluição. A água, uma vez captada, 
precisa ser purificada, o que é feito nas estações de tratamento. Um esquema do processo de purificação é: 

FEDCBA →→→→→→  
em que as etapas B, D e F são: 
B – adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, 
D – filtração em areia, 
F – fluoretação. 
 
Assim sendo, as etapas A, C e E devem ser, respectivamente, 
a) filtração grosseira, decantação e cloração. 
b) decantação, cloração e filtração grosseira. 
c) cloração, neutralização e filtração grosseira. 
d) filtração grosseira, neutralização e decantação. 
e) neutralização, cloração e decantação. 
 
Questão 22 
A mistura álcool + água (95% álcool, 5% de água) é denominada de mistura azeotrópica. Em relação a essa mistura, 
é CORRETO afirmar que: 
 
a) a separação de seus componentes é obtida, adicionando-se óxido de cálcio à mistura e, em seguida, realizando-se 
uma filtração com papel de filtro adequado. 
b) a separação dos componentes da mistura é obtida, submetendo-se a mistura a uma destilação fracionada, seguida 
de uma filtração à temperatura constante. 
c) não é possível separar a água do álcool, pois o álcool e a água são infinitamente miscíveis em quaisquer 
proporções, sob quaisquer condições físicas ou químicas. 
d) a separação dos componentes da mistura é possível, apenas, pela adição de anidrido sulfúrico, pois esse óxido, ao 
reagir com a água, origina o ácido sulfúrico, que, por decantação, se separa do álcool. 
e) a separação dos componentes da mistura é facilmente obtida, adicionando-se sódio metálico, pois toda água é 
transformada em hidrogênio gasoso que se desprende do sistema. 
 
Questão 23 
As manchas de óleo que atingiram os mares e as praias do sul do Estado estão se tornando menores. O óleo afetou 
as praias de Guaibim, Ilhéus e Itacaré. Em Itacaré, a mancha negra ainda incomoda os moradores, prejudicando o 
meio ambiente e o turismo da região.  
ARAÚJO, Denise. Manchas de óleo estão sendo retiradas no sul. A 
Tarde. Salvador, 31 de out. de 2008. Caderno Bahia p.10. 
 
Dentre as propriedades do sistema formado pela água do mar e pelo petróleo, é correto afirmar: 
 
01. O petróleo é separado da água do mar por destilação fracionada. 
02. A viscosidade da água do mar é menor que a do petróleo. 
03. O petróleo e a água do mar são imiscíveis porque possuem densidades diferentes. 
04. As interações entre os íons encontrados na água do mar e os alcanos existentes no petróleo são de natureza 
dipolo permanente-dipolo permanente. 
05. As manchas de óleo são removidas da superfície da água do mar pela utilização de solventes apolares, a 
exemplo do querosene e da gasolina. 
 
Questão 24 
Quando chega às refinarias, o petróleo passa por processo que resulta na separação de seus diversos 
hidrocarbonetos, como gasolina, querosene e óleo diesel. Assinale a alternativa que apresenta o nome do processo 
utilizado nas refinarias. 
 
a) Flotação. 
b) Filtração. 
c) Destilação fracionada. 
d) Extração por solvente. 
e) Extração com água. 
 
Questão 25 
Em nosso planeta, a maior parte da água encontra-se nos oceanos (água salgada) e é imprópria para consumo 
humano. 
Um processo para tornar a água do mar potável seria: “Promover a ..................... por ..................... ou osmose 
reversa e, em seguida, retificá-la, ..................... sais ..................... adequadas”. 
Assinale a alternativa que permite preencher, na seqüência, as lacunas de forma correta. 
 
a) purificação … destilação … removendo … em proporções 
b) dessalinização … destilação … adicionando … em proporções 
c) dessalinização … destilação … removendo … por técnicas 
d) desinfecção … cloração … adicionando … em proporções 
e) clarificação … decantação … adicionando … em proporções 
 



Questão 26 
A respeito da obtenção de sal a partir da água do mar, processo simples que resulta inicialmente em grandes blocos 
de sal, assinale o que for correto.  
 
01. O sal obtido, NaCl, é um composto iônico.  
02. O processo de obtenção dos blocos de sal é um fenômeno químico.  
04. Nesse processo ocorre a cristalização do soluto, com a evaporação do solvente.  
08. Em meio aquoso, o NaCl encontra-se dissociado em seus íons Na+ e Cl–, conferindo condutividade elétrica à 
solução. 
 
Questão 27 
O processo de destilação é importante para a separação de misturas. Assinale a alternativa correta sobre o processo 
de destilação da água. 
a) Na passagem do líquido, ocorre a quebra das ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio. 
b) A temperatura de ebulição varia durante a destilação da água. 
c) A fase vapor é constituída por uma mistura dos gases hidrogênio e oxigênio. 
d) A temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica local. 
e) A temperatura de ebulição depende do tipo de equipamento utilizado no processo. 
 
Questão 28 
Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de etanol (CH3CH2OH) obtido a partir da cana-de-açúcar. Usado 
como combustível, em automóveis, o etanol é menos poluente que os combustíveis fósseis. Os monossacarídeos, 
provenientes da sacarose (cana-deaçúcar), produzem, em presença de um microorganismo vivo específico, uma 
solução que apresenta em torno de 8% de etanol. 
O sistema abaixo é utilizado, no laboratório de análise de uma indústria, para a purificação do etanol. 

 
a) Nomeie o processo de transformação da sacarose em etanol e o de purificação do etanol (mostrado na figura). 
b) Qual a função da vidraria (V1) indicada nessa figura? Com base nas interações intermoleculares, explique por que, 
na mistura gasosa, a quantidade do etanol será maior que a da água. 
 
Questão 29 
Diz a lenda que, por volta de 2737 a.C., o imperador chinês Shen Nong, conhecido por suas iniciativas como cientista, 
lançou a idéia de que beber água fervida seria uma medida higiênica. Durante uma viagem, deixou cair, 
acidentalmente, algumas folhas de uma planta na água que estava sendo fervida. Ficou encantado com a mistura, 
bebeu-a e achou-a muito refrescante. O chá tinha sido criado. O hábito de tomar chá foi introduzido na Inglaterra, 
pela portuguesa Catarina de Bragança, filha de D. João IV de Portugal, que casou com Carlos II, da Inglaterra, em 
1662. 

Fonte: http://www.copacabanarunners.net/chas.html acessado em 03/09/2006. 
 
A preparação do chazinho nos dias frios pode ser um exemplo de um processo químico de separação de substâncias. 
Ao ser colocado um saquinho de chá em uma xícara com água quente, ocorre o processo de:  
a)  Extração e sublimação de substâncias. 
b)  Extração e destilação de substâncias. 
c)  Destilação e sublimação de substâncias. 
d)  Filtração e cristalização de substâncias. 
e)  Cristalização e filtração de substâncias. 
 
Questão 30 
O sistema complexo da água dos rios, lagos e oceanos possui características de solução, de dispersão coloidal e 
suspensão. Devido ao efeito da temperatura sobre esse complexo sistema líquido, parte da água se evapora e forma 
as nuvens, que posteriormente devolverão a água na forma de chuva fechando um ciclo natural. O fenômeno de 
evaporação que foi descrito é mais bem definido como: 
 
 



a) Um processo de destilação. 

b) Um processo de catação. 
c) Um processo de filtração. 
d) Um processo de decantação. 
e) Um processo de peneiração. 
 
Questão 31 
O processo inadequado para separar uma mistura heterogênea sólido-liqüido é 
a) filtração. 
b) decantação. 
c) centrifugação. 
d) destilação. 
e) sifonação. 
 
Questão 32 
Uma das fontes de poluição ambiental gerada pelas atividades de um posto de gasolina é o efluente resultante de 
lavagem de veículos. Este efluente é uma mistura que contém geralmente água, areia, óleo e sabão. Para minimizar a 
poluição ambiental, antes de ser lançado na rede de esgoto, esse efluente deve ser submetido a tratamento, cujo 
processo inicial consiste na passagem por uma “caixa de separação”, esquematizada na figura que se segue. 
 

 
 
Sabendo-se que água e sabão formam uma única fase, e que os óleos empregados em veículos são menos densos e 
imiscíveis com esta fase (água + sabão), pede-se: 
 
a) Escreva os nomes dos componentes desse efluente que se acumulam nos espaços 1 e 2. 
b) Escreva o nome do processo responsável pela separação dos componentes do efluente nos espaços 1 e 2. 
 
Questão 33 
Os constituintes da mistura de NO2, SO2 e CO podem ser separados usando-se a técnica 
 
01. cristalização fracionada. 
02. destilação fracionada. 
03. flotação. 
04. liquefação fracionada. 
05. sublimação. 
 
Questão 34 
O trabalho de Usiglio exemplifica um processo de separação de misturas conhecido como 
 
a)  filtração. 
b)  centrifugação. 
c)  cristalização fracionada. 
d)  decantação. 
e)  destilação fracionada. 
 
Questão 35 
O excesso de metanol utilizado no processo de produção de biodiesel pode constituir um problema ambiental, por isso 
precisa ser purificado para ser reutilizado no processo. Identifique dentre as figuras a mais adequada para o processo 
de purificação do metanol: 

 
 
Questão 36 
O sal grosso obtido nas salinas contém impurezas insolúveis em água. Para se obter o sal livre dessas impurezas, os 
procedimentos corretos são: 



 
a) Catação, dissolução em água e decantação 
b) Separação magnética, destilação e dissolução em água 
c) Sublimação, dissolução em água e peneiração  
d) Dissolução em água, filtração simples e evaporação 
e) Dissolução em água, decantação e sublimação  
 
Questão 37 
Ao abastecer o veículo em um posto, o consumidor adquire a gasolina “C”, uma mistura de gasolina “A” (pura) com 
álcool anidro. A proporção em volume de álcool anidro nessa mistura é determinada por resoluções federais, podendo 
variar entre 20% e 25%. O teor de álcool na gasolina deve ser analisado, a fim de aferir a qualidade desse 
combustível, como ilustrado a seguir: 

 
 

    
Disponível em: <http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_gasolinaadulterada.htm>. Acesso em: 29 set. 2009. (Adaptado). 

 
A partir dos dados da ilustração, é correto afirmar que, em volume, o teor de álcool presente nessa gasolina é de: 
 
a) 32%  
b) 68%  
c) 66%  
d) 20%  
e) 24% 
 
Questão 38 
A desidratação do soro de queijo é um processo utilizado em separações de misturas 
 
a) líquido-gás. 
b) líquido-líquido. 
c) sólido-líquido. 
d) sólido-sólido. 
e) sólido-gás. 
 
Questão 39 
O processo simples de filtragem é observado quando 
 
a) se utiliza um aspirador de pó. 
b) se obtêm as frações do petróleo. 
c) se faz o craqueamento de hidrocarbonetos. 
d) o pó sedimenta sobre os móveis. 
e) o sal cristaliza nas salinas. 
 
Questão 40 
Tendo em vista os diferentes processos envolvidos na obtenção de água tratada, é correto afirmar que ocorrem 
transformações químicas nas etapas de 
 
a) coagulação e decantação. 
b) coagulação e cloração. 
c) decantação e filtração. 
d) filtração e cloração. 
e) floculação e decantação. 
 
 



GABARITO:  
 
1) Gab: B 
 
2) Gab: 23 
 
3) Gab: Substância A  
Destilação, pois seus pontos de ebulição são distintos. 
 
4) Gab: A 
 
5) Gab: E 
 
6) Gab: A 
 
7) Gab: D 
 
8) Gab: D 
 
9) Gab: D 
 
10) Gab: D 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: B 
 
14) Gab: E 
 
15) Gab: D 
 
16) Gab: E 
 
17) Gab: 01 
 
18) Gab: C 
 
19) Gab: E 
 
20) Gab: B 
 
21) Gab: A 
 
22) Gab: A 
 
23) Gab: 02 
 
24) Gab: C 
 
25) Gab: B 
 
26) Gab: 13 
 
27) Gab: D 
 
28) Gab:  
a) Fermentação alcoólica ou fermentação. Destilação fracionada. 
b) A função da vidraria V1 (condensador) é condensar os vapores que estão sendo destilados. O etanol forma menos 
pontes de hidrogênio, comparado à água, fazendo com que o seu ponto de ebulição seja menor e/ou a pressão de 
vapor e/ou a sua volatilidade seja maior. 
 
29) Gab: A 
 
30) Gab: A 
 
31) Gab: D 
 
32) Gab: 
a) espaço 1 — areia 
espaço 2 — óleo 



 
b) espaço 1 — Sedimentação (decantação) 
espaço 2 — Flotação (decantação) 
 
33) Gab: 03 
 
34) Gab: C 
 
35) Gab: A 
 
36) Gab: D 
 
37) Gab: A 
 
38) Gab: C 
 
39) Gab: A 
 
40) Gab: B 
 
  
 


