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1. Para a separação das misturas: gasolina-água e nitrogênio-oxigênio, os
processos mais adequados são respectivamente:

a) decantação e liquefação.
b) sedimentação e destilação.
c) filtração e sublimação.
d) destilação e liquefação.
e) flotação e decantação.
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02. Associe as colunas, observando o tipo de separação mais
adequado para cada caso de misturas apresentado.

1ª COLUNA 2ª COLUNA

1. Filtração. ( ) Solo arenoso contaminado com fuligem.

2. Decantação. ( ) Ar com poeira gerada pela trituração de plásticos.

3. Peneiração. ( ) Água contaminada com óleo.

A sequência correta é  
a) 3 – 2 – 1.    
b) 1 – 3 – 2.   
c) 3 – 1 – 2.    
d) 1 – 2 – 3.    
e) 2 – 1 – 3.   
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03. O “funil de decantação” também conhecido como funil de
decantação é usado em laboratório para separar algumas misturas. Qual
das misturas abaixo poderia ser separada usando esse tipo de funil?

a) Água e glicose dissolvida.
b) Água e álcool.
c) Água e gasolina, dois líquidos imiscíveis.
d) Água e areia.
e) Areia e pó de ferro.
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04. Qual o processo de separação de misturas que é realizado para 
retirar a poeira com o aspirador de pó.

a) destilação simples
b) filtração
c) flotação
d) centrifugação
e) destilação
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05. 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.
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No Processo de filtragem as partículas de areia ficarão
retidas no filtro, após a decantação separa-se o óleo que,
por apresentar menor densidade, irá ficar na parte de
cima. E, por fim, a destilação simples, que pela diferença
de temperatura irá separar a água do sal.

LETRA: B
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06. Qual dos processos a seguir é o mais indicado para separar uma
mistura de água e álcool?

a) Destilação simples.
b) Destilação fracionada.
c) Decantação.
d) Separação magnética.
e) Centrifugação.
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07. Qual o método mais adequado se queremos separar uma mistura
homogênea contendo água e sal, mas queremos obter ambos os
componentes?

a) Filtração.
b) Centrifugação.
c) Decantação.
d) Destilação.
e) Catação.
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08. A melhor maneira de separar os três componentes de uma mistura 
de areia com solução aquosa de sal é:

A) filtrar e destilar;
B) destilar e filtrar;
C) decantar e filtrar;
D) filtrar e decantar;
E) destilar e decantar;
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09.Dentre as opções abaixo, assinale a que corresponde à sequência
correta de procedimentos que devem ser adotados para separar os
componentes de uma mistura de água, sal de cozinha, óleo comestível e
pregos de ferro.

a) Destilação simples, separação magnética e decantação.
b) Separação magnética, decantação e destilação simples.
c) Destilação fracionada, filtração e decantação.
d) Levigação, separação magnética e sifonação.
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10. 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. 
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11.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.
e) destilação fracionada e filtração.
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12.Em química, existem processos de separação de misturas com diversas
finalidades. Um deles é a separação de misturas homogêneas quando os
componentes da mistura são líquidos e possuem pontos de ebulição
diferentes.

É CORRETO afirmar que esse processo denomina-se:
a) Decantação.
b) Destilação simples.
c) Destilação fracionada.
d) Flotação.
e) Cromatografia.
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13. (CANAL EDUCAÇÃO) Sobre os modelos atômicos e sua evolução, coloque
verdadeiro ou falso.

( ) Segundo Rutherford o núcleo é uma região central e positiva
( ) De acordo com Dalton os elétrons giram em órbitas circulares,
( ) As cores emitidas pelos fogos de artifício é explicada adequadamente pelo
modelo atômico de Thomson;
( ) O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como “Pudim com Passas”
( ) Segundo Rutherford o raio do núcleo é maior que o raio da eletrosfera.
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Essa imagem é uma representação do modelo de 
a) Rutherford.   
b) Thomson.   
c) Dalton.   
d) Bohr. 

14. Observe a figura abaixo:
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