
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES: 

1. Preencha o cabeçalho de forma legível e completa. 
2. Leia atentamente cada questão antes de respondê-la. Resolva, em primeiro lugar, as questões mais fáceis. 
3. Certifique-se de que, em cada questão discursiva todo o desenvolvimento esteja explícito. 
4. Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. Prova feita a lápis não terá direito à revisão. 
5. Serão anuladas as avaliações em que forem constatados termos pejorativos ou desenhos inadequados. 
6. Procure cuidar da boa apresentação de sua prova (organização, clareza, letra legível). 
7. As respostas com rasuras e/ou líquido corretor não serão revisadas. 
8. A prova terá duração de ____ minutos. 
9. Procure realizar a avaliação dentro do tempo determinado. 
10. A entrega das avaliações só será aceita após 30 minutos do seu início. 
11. A compreensão das questões é parte do processo avaliativo. 
12. A memória de cálculo é obrigatória em todas as questões. 
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Separação de misturas 

 

1- Considere a mistura de água e éter, dois líquidos imiscíveis entre si. Para separar esses 

dois líquidos, o processo adequado é: 

a) liquefação. 

b) filtração. 

c) decantação. 

d) dissolução fracionada. 

e) sublimação 

 

2-Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um 

certo 

tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação 

denominamos: 

a) filtração. 

b) sedimentação. 

c) sifonação. 

d) centrifugação. 

e) fusão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCI-07oGg_s


 

 

 

 

 

 

 

 

3-Numa das etapas do tratamento de água para as comunidades, o líquido atravessa espessas 

camadas 

de areia. Esta etapa é uma: 

a) decantação. 

b) filtração. 

c) destilação. 

d) flotação. 

e) levigação. 

 

4- No tratamento de efluentes industriais, é muito comum o emprego de métodos de 

separação de substâncias. No caso de um efluente constituído por água e óleo, qual dos métodos 

abaixo é indicado? 

a) filtração. 

b) decantação. 

c) flotação. 

d) precipitação. 

e) catação. 

 

5-De uma mistura heterogênea de dois líquidos imiscíveis e de densidades diferentes pode-se obter 

os 

líquidos puros por meio de: 

I. Sublimação. 

II. Decantação. 

III. Filtração. 

Dessas afirmações, apenas: 

a) I é correta. 

b) II é correta. 

c) III é correta. 

d) I e II são corretas. 



 

 

e) II e III são corretas. 

 

 

 

 

 

6-São dadas três misturas heterogêneas de sólidos: 

I. Arroz e casca 

II. Serragem e limalha de ferro 

III. Areia e cascalho 

Os processos mais convenientes para separá-las são, respectivamente: 

a) levigação, imantização e ventilação. 

b) destilação simples, flotação e peneiração. 

c) ventilação, flutuação e peneiração. 

d) peneiração, separação magnética e flotação. 

e) peneiração, ventilação e centrifugação. 

 

7-O processo adequado, para separar ferro de ouro, ambos em pó, é o de: 

a) filtração. 

b) destilação. 

c) liquefação fracionada. 

d) decantação. 

e) separação magnética. 

 

8-Necessitou-se retirar o conteúdo do tanque de combustível de um carro. Para isso, fezse sucção 

com um pedaço de mangueira introduzido no tanque, deixando-se escorrer o líquido para um 

recipiente colocado no chão. Esse processo é chamado de: 

a) decantação 

b) filtração 

c) sifonação 

d) centrifugação 

e) destilação 

 

9-O ciclo da água na natureza, relativo à formação de nuvens, seguida de precipitação da 



 

 

água na forma de chuva, pode ser comparado, em termos de mudança de estado físico que ocorrem 

edo processo de purificação envolvido, à seguinte operação de laboratório: 

a) sublimação. 

b) filtração. 

c) decantação. 

d) dissolução. 

e) destilação. 

 

10-A extração e comercialização de sucos de frutas cítricas é uma importante atividade 

agroindustrial, que 

traz saldo positivo para a balança econômica do nosso país. Para a obtenção de um suco 

concentrado 

de laranja, após a prensagem das frutas, podem ser utilizados os seguintes processos de separação: 

a) filtração, decantação, catação e destilação fracionada 

b) filtração, levigação, decantação e liquefação fracionada 

c) filtração, decantação, dissolução fracionada e sublimação 

d) filtração, decantação, centrifugação e evaporação 

e) filtração, levigação, decantação e liquefação fracionada 

 


