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Lista de Exercícios – Separação de Misturas (catação, decantação, 

flotação, separação magnética, destilação simples e fracionada etc) 

 

01 - (UECE)    
Uma planta descoberta recentemente por pesquisadores da EPAGRI de Itajaí (Santa 
Catarina) é a matéria-prima para a produção do primeiro sal vegetal no Brasil. O sal de 
cozinha também é, prioritariamente, extraído da água do mar e das minas de sal gema. O 
processo tradicional de extração do sal de cozinha da água do mar é uma 

 
a) destilação simples. 
b) decantação. 
c) cristalização. 
d) convecção. 

 
02 - (UFSCAR SP)    

A mandioca, em farinha ou goma (tapioca), constitui a base da alimentação indígena. Ela 
tem carboidratos, fibras, vitamina C, fósforo e potássio, que saciam a fome e dão energia 
na medida certa. A de polpa amarela tem, ainda, a vitamina A e betacaroteno, que fazem 
bem para a pele. Mas atenção: a mandioca contém glicosídeos cianogênicos, substâncias 
tóxicas, e, por isso, ela não deve ser ingerida crua. Essas substâncias são desativadas pela 
fervura, devendo-se desprezar a água do cozimento e, de preferência, cozinhar com a 
panela destampada. 

(www.revistaporanduba.com.br/panela-de-barro/dieta-indigena/. Adaptado) 
 

Durante a fervura da água para o cozimento da mandioca, está ocorrendo a seguinte 
mudança de estado físico: 

 
a) solidificação. 
b) vaporização. 
c) sublimação. 
d) condensação. 
e) fusão. 

 
03 - (UNICAMP SP)    
As empresas que fabricam produtos de limpeza têm se preocupado cada vez mais com a 
satisfação do consumidor e a preservação dos materiais que estão sujeitos ao processo de 
limpeza. No caso do vestuário, é muito comum encontrarmos a recomendação para fazer o 
teste da firmeza das cores para garantir que a roupa não será danificada no processo de 
lavagem. Esse teste consiste em molhar uma pequena parte da roupa e colocá-la sobre uma 
superfície plana; em seguida, coloca-se um pano branco de algodão sobre sua superfície e 
passa-se com um ferro bem quente. Se o pano branco ficar manchado, sugere-se que essa 
roupa deve ser lavada separadamente, pois durante esse teste ocorreu um processo de 

 
a) fusão do corante, e o ferro quente é utilizado para aumentar a pressão sobre o tecido. 
b) liquefação do corante, e o ferro quente é utilizado para acelerar o processo. 
c) condensação do corante, e o ferro quente é utilizado para ajudar a sua transferência para o 

pano branco. 
d) dissolução do corante, e o ferro quente é utilizado para acelerar o processo. 
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04 - (UFPR)    
A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente três etapas: i) perfuração, 
utilizando uma sonda; ii) injeção de água pressurizada, que extrai o petróleo das rochas 
subterrâneas; e iii) separação do petróleo misturado com água e pedaços de rochas. 

 
A terceira etapa é realizada por meio dos métodos de: 

 
a) decantação e filtração. 
b) extrusão e evaporação. 
c) sedimentação e flotação. 
d) destilação e centrifugação. 
e) evaporação e cromatografia. 

 
05 - (UEA AM)    
O uso de um aspirador de pó para retirar a poeira que se acumula nas diversas superfícies, 
baseia-se no processo de separação de misturas denominado 

 
a) levigação. 
b) sublimação. 
c) decantação. 
d) filtração. 
e) catação. 

 
06 - (UEPG PR)    
Identifique as alternativas que apresentam os métodos adequados para a separação dos 
componentes das misturas propostas e assinale o que for correto. 

 

 
 
01. Pode ser separada a substância A da substância B por filtração após adição de água fria. 
02. Pode ser separada a substância B da substância C por filtração após adição de água quente. 
04. Pode ser separada a substância A da substância C por filtração após adição de água fria. 
08. Pode ser separada a substância C das substâncias A e B por filtração após adição de 

acetona. 
 
07 - (UEFS BA)    
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PERUZZO, Francisco Miragaia (Tito); CANTO, Eduardo Leite.  

Química na abordagem do cotidiano. v. único, São Paulo: Moderna, 2007. 
 

O processo de separação dos componentes de sistemas heterogêneos líquido-líquido, a 
exemplo do constituído por óleo e água, é realizado no laboratório com um funil de 
separação, conforme ilustra a figura. A mistura a ser fracionada é colocada dentro do funil 
e a torneira, ligeiramente aberta, permite o escoamento gradual da fase inferior, sendo 
fechada no momento em que o líquido contido nessa fase termine. 
Com relação aos conhecimentos da Química, associados ao procedimento descrito no texto 
e ilustrado na figura, é correto destacar: 

 
a) A interação entre as moléculas de óleo e as de água presentes na interface do sistema 

líquido-líquido é do tipo dipolo-dipolo. 
b) O processo apresentado é o mais adequado para separar o etanol da gasolina, na mistura 

usada como combustível para automóveis. 
c) A diferença entre a polaridade das moléculas constituintes do óleo e as presentes na água é 

um dos fatores que permite a separação desses líquidos por decantação. 
d) O funil de separação é utilizado no laboratório para separar os componentes de um sistema 

heterogêneo formado por líquidos miscíveis de diferentes densidades. 
e) A utilização de uma tampa na parte superior do funil de separação aumenta a pressão 

interna, o que permite o aumento do fluxo de escoamento do líquido da fase inferior. 
 
08 - (ENEM)    

Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de 
remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do 
líquido da castanha-de-caju (LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a 
do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com 
o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC 
nanopartículas magnéticas. 

KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-de-caju. 
Disponível em: www.faperj.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado). 

 
Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, 
respectivamente, 
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a) flotação e decantação. 
b) decomposição e centrifugação. 
c) floculação e separação magnética. 
d) destilação fracionada e peneiração. 
e) dissolução fracionada e magnetização. 

 
09 - (Fac. Santa Marcelina SP)  
O ácido acetilsalicílico (AAS) é um dos medicamentos mais conhecidos no mundo. A sua 
preparação no laboratório é relativamente simples, sendo um dos temas dos experimentos 
de química orgânica no ensino médio. O AAS é formado no meio reacional a partir da 
redução da temperatura do meio com banho de água e gelo. A separação do AAS é feita 
utilizando as aparelhagens indicadas na figura. Após lavagem e secagem do AAS, um dos 
testes físicos empregados para sua caracterização é a medida da temperatura em que ocorre 
a mudança de fases de sólido para líquido. 

 

 
(www.brasilescola.com. Adaptado.) 

 
O processo de separação indicado na figura e a propriedade física utilizada na 
caracterização do AAS são, respectivamente, 

 
a) cristalização e temperatura de ebulição. 
b) cristalização e temperatura de fusão. 
c) filtração e temperatura de fusão. 
d) filtração e temperatura de ebulição. 
e) centrifugação e temperatura de fusão. 

 
10 - (PUC RS)    
Analise as informações a seguir. 

 
O garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da 
Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias, 
uma espécie de bacia em que água corrente é passada para remover a areia, deixando o 
ouro, que é mais denso, no fundo. Outro método para separar o ouro consiste em 
adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas a areia não. A solução 
pode ser facilmente separada da areia e recolhida. Para separar o mercúrio do ouro, a 
solução é aquecida em um recipiente. O mercúrio volatiliza, e seu vapor é resfriado até 
voltar ao estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte; depois que todo o 
mercúrio foi removido, o ouro fica como resíduo. 

 
Com base nessas informações, é correto afirmar que 

 
a) a mistura ouro-areia é heterogênea e pode ser separada por levigação. 
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b) a mistura ouro-mercúrio é heterogênea e pode ser separada por destilação. 
c) a adição de mercúrio à mistura ouro-areia promove a dissolução fracionada da areia. 
d) a mistura de mercúrio, ouro e areia apresenta três fases: mercúrio líquido, ouro dissolvido e 

areia sólida. 
e) os componentes da mistura ouro-mercúrio podem ser separados por centrifugação. 

 
11 - (UEA AM)    

Os combustíveis de aviação devem estar livres de impurezas que possam interferir na 
operação do motor; ou nas unidades dos sistemas de combustível e de admissão de ar ao 
carburador. Mesmo que todas as precauções sejam tomadas no armazenamento e serviços 
da gasolina, é comum encontrar uma pequena quantidade de água e sedimentos no sistema 
de combustível de uma aeronave. 

Geralmente, isto não é considerado como uma fonte de grande perigo, desde que os 
filtros sejam drenados e limpos em intervalos frequentes. Entretanto, em alguns casos, a 
água ocasiona sérios problemas, porque ela se assenta no fundo do tanque; e pode, então, 
circular através do sistema de combustível. 

Uma excessiva quantidade de água deslocará o combustível, que está passando através 
dos medidores e restritores do fluxo de combustível, o que causará a perda de potência e 
poderá resultar na parada do motor. 

(http://portal.pilotobrasil.com.br. Adaptado.) 
 

A água que se acumula no fundo dos tanques de combustível de aeronaves pode ser 
retirada desses tanques pelo processo de separação de misturas conhecido como 

 
a) destilação. 
b) filtração. 
c) decantação. 
d) catação. 
e) levigação. 

 
12 - (ENEM)    

O tratamento convencional da água, quando há, remove todas as impurezas? Não. À 
custa de muita adição de cloro, a água que abastece residências, escolas e trabalhos é 
bacteriologicamente segura. Os tratamentos disponíveis removem partículas e parte das 
substâncias dissolvidas, resultando em uma água transparente e, geralmente, inodora e 
insípida, mas não quimicamente pura. O processo de purificação da água compreende 
etapas distintas, que são: a decantação, a coagulação/floculação, a filtração, a desinfecção e 
a fluoretação. 

GUIMARÃES, J.R.D. Claro como a água? Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 
Acesso em: 2 abr. 2011 (adaptado) 

 
Dentre as etapas descritas, são consideradas processos químicos: 

 
a) Decantação e coagulação. 
b) Decantação e filtração. 
c) Coagulação e desinfecção. 
d) Floculação e filtração. 
e) Filtração e fluoretação. 

 
13 - (ENEM)    
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O Brasil é o segundo maior produtor de etanol combustível do mundo, tendo fabricado 
26,2 bilhões de litros em 2010. Em uma etapa de seu processo de produção, o etanol forma 
uma mistura líquida homogênea com a água e outras substâncias. Até uma determinada 
concentração, o etanol é mais volátil que os outros componentes dessa mistura. 

Industry Statistics: World Fuel Ethanol Production. Disponível em: ethanolrfa.org. 
Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado) 

 
Nesta  faixa  de  concentração,  a técnica  física  mais indicada para separar o etanol da 
mistura é a 

 
a) filtração. 
b) destilação. 
c) sublimação. 
d) decantação. 
e) centrifugação. 

 
14 - (IFSP)    
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. 

 
15 - (UECE)    
Em uma indústria havia um depósito com várias sobras de materiais: caixas de papelão para 
embalagem, pedaços de isopor, aparas de alumínio, tijolos de barro, blocos de concreto, 
sacos de cimento vazios, corda de náilon e alguns caibros de madeira. Um funcionário foi 
indicado para efetuar a coleta seletiva desses materiais, separando-os segundo sua 
constituição ou composição, e colocando-os em tambores adequados. Foram colocados no 
tambor destinado à química orgânica os seguintes materiais: 

 
a) caixas de papelão, pedaços de isopor, blocos de concreto, corda de náilon, caibros de 

madeira. 
b) pedaços de isopor, tijolos de barro, sacos de cimento vazios, corda de náilon, caibros de 

madeira. 
c) caixas de papelão, pedaços de isopor, tijolos de barro, blocos de concreto, sacos de cimento 

vazios. 
d) caixas de papelão, pedaços de isopor, sacos de cimento vazios, corda de náilon, caibros de 

madeira. 
 
16 - (Unifacs BA)    
Um sistema para estudo, no interior de um bequer, é formado por pequeno bloco de gelo, 
água líquida, solução aquosa de cloreto de sódio e bolinhas de polietileno insolúveis e 
menos densa do que a água. 

 
Levando-se em consideração esse sistema, é correto afirmar: 

 
01. O sistema possui três fases. 
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02. A porção de matéria escolhida para estudo apresenta quatro componentes. 
03. Os ions sódio, Na+(aq), e cloreto, Cl–(aq), são separados da água por ultracentrifugação. 
04. A solução aquosa é formada por duas substâncias puras. 
05. O polietileno é separado do gelo e da solução aquosa pelo funil de separação. 

 
17 - (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. 

 
18 - (UEM PR)    
Numa usina de produção de álcool e açúcar acontecem inúmeros processos ou 
transformações, desde a colheita da cana até a obtenção dos produtos finais. Assinale a(s) 
alternativa(s) que descreve(m) corretamente esses processos ou transformações. 

 
01. A moagem da cana é um processo de separação. 
02. A queima do bagaço de cana na fornalha é uma transformação química, no entanto a 

geração de vapor de água no interior da caldeira é uma transformação física. 
04. A produção de etanol é um processo físico de separação do álcool do caldo de cana. 
08. O processo de cristalização do açúcar a partir de sua solução aquosa é uma transformação 

química. 
16. A obtenção de álcool hidratado a partir de uma solução água/etanol acontece por meio de 

um processo de separação chamado destilação fracionada. 
 
19 - (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. 
 
20 - (UEMG)    
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Uma mistura formada por água, CCl4 e sal de cozinha (NaCl) passou por dois processos 
físicos com o objetivo de separar todos os seus componentes. 
Considere o fluxograma e as afirmações sobre as características dos referidos processos: 

 

 
 
I. O processo de separação II é uma filtração. 
II. A mistura restante é uma solução homogênea. 
III. O processo de separação I corresponde a uma decantação. 
IV. As substâncias puras II e III correspondem a dois líquidos à temperatura ambiente. 
 

São corretas apenas as afirmativas 
 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 

 
21 - (FGV SP)    
O coque é um dos produtos da transformação do carvão mineral e é empregado para 
obtenção de metais em indústrias siderúrgicas. A coqueria é a unidade de processo onde o 
carvão mineral é aquecido na ausência de oxigênio. Esse processo se denomina 
____________. Nele, são separados componentes mais voláteis, e o resíduo sólido final 
tem ____________ teor percentual de carbono do que o carvão mineral. O coque é 
adicionado ao alto forno no processo de redução do minério para produção de 
____________. 

 
As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, por: 

 
a) destilação fracionada … maior … ferro 
b) destilação fracionada … menor … alumínio 
c) destilação seca … maior … alumínio 
d) destilação seca … maior … ferro 
e) destilação seca … menor … ferro 

 
22 - (IFSC)    
O óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, pois causa poluição das águas e 
prejudica a vida aquática. Em Florianópolis, a coleta seletiva de lixo recolhe o óleo usado 
armazenado em garrafas PET e encaminha para unidades de reciclagem. Nessas unidades, 
ele é purificado para retirar água e outras impurezas para poder, então, ser reutilizado na 
fabricação de sabão e biocombustíveis.  

Fonte: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=reoleo&menu=5  
Acesso em: 20 Jul. 2015. 
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Considerando essas informações e os processos de separação de misturas, é CORRETO 
afirmar: 

 
a) Óleo e água formam uma mistura homogênea. 
b) Para separar o óleo de cozinha de impurezas sólidas e água, podem ser usadas, 

respectivamente, a filtração e a decantação. 
c) O óleo é uma substância mais densa que a água. 
d) A filtração é um método usado para separar a água do óleo. 
e) Óleo é uma substância composta e água é uma substância simples. 

 
23 - (FM Petrópolis RJ)    
[...] a água é levada do manancial para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Já o 
tratamento de esgoto é feito a partir de esgotos residenciais ou industriais para, após o 
tratamento, a água poder ser reintroduzida no rio minimizando seu impacto ao ambiente. 
Podemos dividir o tratamento de água em duas etapas, as quais chamamos de tratamento 
inicial e tratamento final. 

Disponível em: <http://www.usp.br/qambiental/tratamentoAgua.html>.  
Acesso em: 16 abr. 2015. 

 
No tratamento final, as partículas sólidas se aglomeram em flocos que se vão depositando 
no fundo do tanque; a água da parte superior do tanque de sedimentação passa por várias 
camadas de cascalho e areia, retirando, assim, as impurezas menores. Por fim, é adicionado 
na água um composto bactericida e fungicida, como, por exemplo, o hipoclorito de sódio, 
conhecido apenas como “cloro”. 

 
Os processos no tratamento final da água são: 

 
a) floculação, destilação e desinfecção 
b) levigação, filtração e adição 
c) sedimentação, destilação e centrifugação 
d) decantação, destilação e cloração 
e) sedimentação, filtração, desinfecção 

 
24 - (UNICAMP SP)    
Em seu livro Como se faz Química, o Professor Aécio Chagas afirma que “quem transforma a 
matéria, sem pensar sobre ela, não é, e jamais será um químico”. Considere alguns produtos 
que um cozinheiro reconhece nas linhas 1-4 do quadro a seguir, e aqueles que um químico 
reconhece nas linhas 5-8. 

 

 
 

Um químico, familiarizado com as atividades culinárias, relacionaria as linhas 
 
a) 1 e 7, porque o aroma da carne se deve, principalmente, aos hidrocarbonetos aromáticos. 
b) 3 e 5, porque a infusão facilita a extração de componentes importantes do chá. 
c) 4 e 6, porque os carboidratos são constituintes importantes do óleo comestível. 
d) 2 e 8, porque a proteína é um tipo especial de açúcar. 
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25 - (ENEM)    
Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre 

o mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, 
coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na 
figura. 

 

 
 

Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? 
 
a) Filtração simples. 
b) Destilação simples. 
c) Extração por arraste. 
d) Sublimação fracionada. 
e) Decantação sólido-líquido. 

 
26 - (UERJ)    
A cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade 
das suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua 
composição apresenta as seguintes substâncias: 
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Após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuíram em duas fases: 
na primeira, identificaram-se as moléculas com grupamentos polares; na segunda, a 
molécula apolar. 

 
A substância presente na segunda fase é indicada por: 

 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 

 
27 - (UEG GO)      
A natureza dos constituintes de uma mistura heterogênea determina o processo adequado 
para a separação dos mesmos. São apresentados, a seguir, exemplos desses sistemas. 

 
I. Feijão e casca 
II. Areia e limalha de ferro 
III. Serragem e cascalho 
 

Os processos adequados para a separação dessas misturas são, respectivamente: 
 
a) ventilação, separação magnética e destilação. 
b) levigação, imantização e centrifugação. 
c) ventilação, separação magnética e peneiração. 
d) levigação, imantização e catação. 
e) destilação, decantação e peneiração. 

 
28 - (UniRV GO)    
A transformação tem como significado a mudança ou modificação. Na química, esta 
mudança pode ocorrer apenas na aparência ou envolver alterações estruturais. Nas 
proposições abaixo, existem alguns exemplos de transformações ou métodos de separação. 
Analise e assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 

 
a) O processo para determinar a concentração de álcool na gasolina usando uma solução de 

cloreto de sódio a 10% e uma proveta é uma transformação química. 
b) O processo de formação de bolhas quando se agita água com detergente é um processo 

físico. 
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c) A violenta liberação gasosa ocasionada pela adição de uma bala mentolada num refrigerante 
à base de cola é uma transformação física. 

d) O iodo e o naftaleno sofrem a sublimação e quando misturados com o benzeno, observa-
se uma transformação química. 
 
29 - (UFJF MG)    
Um estudante realizou um experimento em laboratório para obter cafeína a partir do chá 
preto. Para isso seguiu as etapas 1 e 2 do esquema abaixo. Assinale a alternativa que contém 
os nomes dos processos de separação das etapas 1 e 2, respectivamente: 

 

 
 
a) extração e extração. 
b) extração e destilação. 
c) destilação e extração. 
d) destilação e filtração. 
e) filtração e destilação. 

 
30 - (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 
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c) 2, 3, 5 
d) 3, 4, 5 
e) 1, 4 

 
31 - (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. 

 
32 - (UNCISAL)    
A cana-de-açúcar pode servir como matéria prima para produção de combustíveis como 
etanol e biodiesel. No caso do biodiesel, é necessária a utilização de uma bactéria especial 
que transforma caldo de cana em óleo. Abaixo são apresentadas, de forma geral, as 
principais etapas de produção desses combustíveis. 
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O processo de separação para a obtenção do biodiesel e do etanol são distintos, pois 

 
a) a centrifugação baseia-se na diferença de densidade do sistema óleo e água, enquanto a 

destilação baseia-se na diferença de polaridade entre etanol e água. 
b) a centrifugação baseia-se na diferença de condutividade do sistema óleo e água, enquanto a 

destilação baseia-se na diferença de polaridade entre etanol e água. 
c) a centrifugação baseia-se na diferença de densidade do sistema óleo e água, enquanto a 

destilação baseia-se na diferença de pontos de fusão entre etanol e água. 
d) a centrifugação baseia-se na diferença de densidade do sistema óleo e água, enquanto a 

destilação baseia-se na diferença de pontos de ebulição entre etanol e água. 
e) a centrifugação baseia-se na diferença de condutividade do sistema óleo e água, enquanto a 

destilação baseia-se na diferença de pontos de sublimação entre etanol e água. 
 
33 - (FCM MG)    
Estes dois gráficos ilustram a variação de temperatura com o tempo de dois materiais 
distintos (I e II). 

 

 
 

Analisando os gráficos e utilizando seus conhecimentos, NÃO se pode afirmar que o 
material 

 
a) I possui mais de uma substância pura. 
b) I apresenta uma maior entropia no ponto 1. 
c) II apresenta uma maior densidade no ponto 5. 
d) II é uma mistura separável por destilação fracionada. 

 
34 - (UEPG PR)    
Em um acampamento, um estudante do curso de química da UEPG deixou cair na areia 
todo o sal de cozinha disponível. Utilizando seus conhecimentos de química, ele conseguiu 
recuperar o sal de cozinha, separando-o da areia. Nesse contexto, assinale o que for 
correto. 

 
01. A mistura de sal de cozinha com areia é uma mistura heterogênea. 
02. A primeira etapa para separar a mistura de sal de cozinha com areia é a adição de água à 

mistura para a dissolução do sal de cozinha. 
04. A adição de água produz a mistura de sal de cozinha, areia e água, que através de um 

processo de filtração simples, separa a areia do sal de cozinha + água. 
08. A separação do sal de cozinha da areia pode ser realizada por destilação simples. 

 
35 - (UECE)    
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Um estudante de química necessitou fazer uma filtração, a vácuo, de uma mistura de 
sulfato de cobre pentahidratado e hidróxido de sódio. Para atingir seu objetivo, utilizou 
alguns equipamentos entre os quais estava um 

 
a) condensador. 
b) kitassato. 
c) balão volumétrico. 
d) funil analítico. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 36 
  
   
Leia o texto e examine a tabela. 

 
O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz 
para o Universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação 
noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da 
civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de 
seu filamento de tungstênio provocado pela passagem de corrente elétrica, envolvendo 
temperaturas ao redor de 3 000 ºC. 

 
Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas 
na tabela. 

 

 
 
36 - (UNESP SP)    
A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que 
justifica adequadamente o uso do tungstênio em lâmpadas incandescentes é: 

 
a) apresentar alta densidade. 
b) apresentar alta eletronegatividade. 
c) ser um elemento inerte. 
d) apresentar alto ponto de fusão. 
e) ser um metal de transição. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 37 
  
   
O Brasil apresenta-se como líder mundial na produção de cana-de-açúcar e seus derivados. 
Durante o processo de produção de etanol, são geradas quantidades significativas de 
bagaço de cana-de-açúcar e também de um efluente líquido com elevada carga tóxica, 
conhecido como vinhaça. A vinhaça é tratada por um processo por adsorção em carvão 
obtido do bagaço da cana-de-açúcar. Nesse processo, em temperatura ambiente, em uma 
primeira etapa, adiciona-se em um compartimento vinhaça e carvão de bagaço de cana 
previamente obtido por carbonização a 800 ºC; após agitação por um intervalo de tempo, a 
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vinhaça é separada do carvão, e parte de seus contaminantes é retida na superfície do 
carvão. A vinhaça tratada é separada do carvão e é transferida para outro compartimento, e 
o processo é repetido com carvão de bagaço de cana-de-açúcar obtido por carbonização a 
600 ºC. Em ambas as etapas, foram empregadas as mesmas quantidades de carvão e de 
vinhaça. 

 

 
(Seixas, F.L. e col. Tratamento da vinhaça por adsorção em carvão de bagaço de cana-de-açúcar.  

Química Nova. Vol. 39, No 2, 172-179, 2016. Adaptado) 
 
37 - (IBMEC SP Insper)    
É correto afirmar que, no processo, a vinhaça tratada é separada do bagaço nos estágios 1 e 
2 por operação de 

 
a) precipitação. 
b) cristalização. 
c) destilação simples. 
d) filtração. 
e) destilação fracionada. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: C 

 
2) Gab: B 

 
3) Gab: D 

 
4) Gab: A 

 
5) Gab: D 

 
6) Gab: 15 

 
7) Gab: C 

 
8) Gab: C 

 
9) Gab: C 

 
10) Gab: A 

 
11) Gab: C 

 
12) Gab: C 

 
13) Gab: B 
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14) Gab: B 

 
15) Gab: D 

 
16) Gab: 01 

 
17) Gab: 21 

 
18) Gab: 19 

 
19) Gab: 13 

 
20) Gab: C 

 
21) Gab: D 

 
22) Gab: B 

 
23) Gab: E 

 
24) Gab: B 

 
25) Gab: C 

 
26) Gab: A 

 
27) Gab: C 

 
28) Gab: FVVF 

 
29) Gab: B 

 
30) Gab: A 

 
31) Gab: 02 

 
32) Gab: D 

 
33) Gab: D 

 
34) Gab: 07 

 
35) Gab: B 

 
36) Gab: D 

 
37) Gab: D 

 

  


