Lista de exercícios - Bloco 1 - Aulas 6 e 7 - Separação de misturas heterogêneas e homogêneas.
1) (Unifesp 2016) O abastecimento de água potável para o uso humano é um problema em muitos países.
Para suprir essa demanda, surge a necessidade de utilização de fontes alternativas para produção de
água potável, a partir de água salgada e salobra, fazendo o uso das técnicas de dessalinização. Estas
podem ser realizadas por meio de tecnologias de membranas ou por processos térmicos. Na figura está
esquematizado um dessalinizador de água do mar baseado no aquecimento da água pela energia solar.
a) Dê o nome do processo de separação que
ocorre no dessalinizador representado na figura.
Descreva o processo de separação.
b) Compare as propriedades de pressão de vapor
e de temperatura de ebulição da água do mar
com as respectivas propriedades da água
purificada. Justifique sua resposta.

2) (Ufv 1999) Uma mistura constituída de ÁGUA,
LIMALHA DE FERRO, ÁLCOOL e AREIA foi
submetida a três processos de separação,
conforme fluxograma.
IDENTIFIQUE os processos 1, 2 e 3 e
COMPLETE as caixas do fluxograma com os
resultados destes processos.

3) (G1 - ifsp 2016) Se tentarmos filtrar água barrenta, verificamos que as partículas são tão finas que
atravessam o filtro. Por esse motivo, nas estações de tratamento de água adiciona-se sulfato de alumínio
à água e, em seguida, adiciona-se, pouco a pouco, hidróxido de cálcio, de tal forma que ocorra uma
desestabilização das micropartículas em suspensão presentes na água bruta que, seguido de um
processo de agitação lento, promoverá a formação de partículas maiores denominadas flocos, que são
facilmente sedimentáveis, dessa maneira podemos separar “água limpa” por:
a) filtração.
b) peneiração.

c) destilação simples.
d) destilação fracionada.

e) evaporação do precipitado.

4) (Unisinos 2016) Acidente entre caminhões bloqueia BR-290 em Arroio dos Ratos
Colisão aconteceu por volta das 6h e resultou no vazamento da carga de gasolina.

(Disponível em http://zh.clicrbs.com.br. Acesso em 04 out. 2015.)

A gasolina, combustível de grande parte dos automóveis que circulam no mundo, e outros produtos, como
o gás natural, GLP, os produtos asfálticos, a nafta petroquímica, o querosene, os óleos combustíveis, os
óleos lubrificantes, o óleo diesel e o combustível de aviação, são obtidos por meio da __________ do
petróleo. Esta é uma operação que se baseia nas diferenças de __________ dos componentes da mistura
de hidrocarbonetos. O petróleo é um líquido oleoso, escuro, __________ em água e __________ denso
que a água, encontrado em jazidas do subsolo da crosta terrestre.

www.quimicadoamigo.com.br

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por
a) destilação fracionada; ponto de fusão; insolúvel; menos.
b) destilação simples; ponto de ebulição; insolúvel; menos.
c) destilação fracionada; ponto de ebulição; solúvel; mais.
d) extração com solvente; ponto de ebulição; solúvel; mais.
e) destilação fracionada; ponto de ebulição; insolúvel; menos.
5) (G1 - cftmg 2015) Após uma aula de revisão sobre processos de separação de misturas, um professor
de Química lançou um desafio aos alunos:
“Considerem uma mistura contendo três componentes sólidos e proponham um modo de separá-los”. Para
tanto, utilizem o quadro seguinte que contém algumas características dos constituintes dessa mistura.
Substâncias
A
B
C

Solubilidade em água fria
Insolúvel
solúvel
insolúvel

Solubilidade em água quente
insolúvel
solúvel
solúvel

Magnetismo
sim
não
não

A sequência correta de processos para a separação de cada um dos componentes da mistura é
a) adição de água fria, filtração, evaporação e catação.
b) separação magnética, adição de água fria, filtração e destilação.
c) adição de água quente, filtração à quente, evaporação e separação magnética.
d) separação magnética, adição de água quente, filtração e destilação fracionada.
6) (G1 - cftmg 2014) Considere que uma mistura formada por água, óleo de soja, cloreto de sódio e areia
seja agitada vigorosamente em um recipiente fechado.
A sequência correta de métodos capazes de separar cada substância dessa mistura é
a) decantação, filtração e centrifugação.
b) filtração, decantação e destilação simples.
c) evaporação, destilação simples e filtração.
d) destilação simples, centrifugação e evaporação.
7) (UNICAMP - Adaptada) A figura adiante mostra o esquema de um processo usado para a obtenção de
água potável a partir de água salobra (que contém alta concentração de sais). Este "aparelho" improvisado
é usado em regiões desérticas da Austrália.

a) Que mudanças de estado ocorrem com a água, dentro do "aparelho"?
b) Qual destas mudanças absorve energia e de onde esta energia provém?
c) Qual é o nome do processo de separação que ocorre neste sistema? Justifique.

,
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8) (Unifor-CE - Adaptada) Para separar os componentes do sistema formado por sal de cozinha e carvão
em pó, um estudante realiza os tratamentos I, II e III, de acordo com o esquema:

Em I, II e III ocorrem respectivamente?
9) (Cefet MG 2014) Em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu uma mistura sólida contendo três
substâncias (A, B e C), cujas características se encontram na tabela seguinte.

Substâncias
A
B
C

Solubilidade
água
água fria
quente
solúvel
solúvel
insolúvel
solúvel
insolúvel
insolúvel

hexano
insolúvel
insolúvel
solúvel

Terminada a prática, o grupo propôs o seguinte fluxograma:

A partir dos dados obtidos, é correto afirmar que o(s)
a) sólido 1 corresponde à substância A.
b) sólido 2 corresponde à substância B.
c) sólido 3 corresponde à substância C.
d) procedimentos II e V correspondem às destilações.
e) procedimentos III e VI correspondem às decantações.
10) (Uepg 2013) A separação dos componentes de uma mistura pode ocorrer por diferentes maneiras.
Identifique as maneiras que trazem a melhor estratégia para cada tipo de mistura e assinale o que for
correto.
01) Pode-se separar uma mistura de gasolina e álcool por destilação.
02) Para separar uma mistura de água e óleo pode-se realizar uma filtração.
04) Para separar uma mistura de areia e água pode-se realizar uma destilação.
08) Para separar uma mistura de NaCl e areia pode-se fazer uma dissolução seguida por filtração e
evaporação.
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