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1. (Ufrgs 2019) O chimarrão, ou mate, é uma bebida característica da cultura

gaúcha e compreende uma cuia, uma bomba, erva-mate moída e água a

aproximadamente 70ºC. A obtenção da bebida, ao colocar água quente na

erva-mate, consiste em um processo de

a) extração.

b) decantação.

c) filtração.

d) purificação.

e) absorção.
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RESPOSTA [A]

A obtenção da bebida, ao colocar água quente na erva-mate, consiste em um

processo de extração, ou seja, substâncias são liberadas devido à presença

da água aquecida.
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2. (Upf 2018) A natureza apresenta grande diversidade de materiais. É preciso

analisar a composição e as propriedades desses materiais para que eles possam

ser utilizados ou transformados nos mais diversos objetos.

Tendo por base o enunciado e o contexto relacionado à temática em questão,

analise as afirmações que seguem e marque V para as verdadeiras e F para as

falsas.

( ) Uma mistura eutética é aquela que se comporta como substância pura durante

a ebulição, ou seja, apresenta temperatura de ebulição constante.
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( ) O ar atmosférico seco e filtrado se constitui como uma mistura homogênea,

formada, principalmente, por nitrogênio e oxigênio.

( ) Ligas metálicas são misturas homogêneas, também classificadas como

soluções.

( ) A decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo líquido-

líquido ou sólido-líquido. Ela se baseia na diferença de densidade e solubilidade

entre seus componentes.

( ) A destilação fracionada é um processo aplicado exclusivamente para separar

componentes de uma mistura heterogênea contendo dois ou mais líquidos que

apresentam temperaturas de ebulição próximas.
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) F – V – V – V – F.

b) V – F – V – F – F

c) V – V – F – F – F.

d) F – F – V – F – F.

e) F – V – F – V – V.
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RESPOSTA [A]
Falsa. Uma mistura eutética é aquela que se comporta como substância pura durante

a fusão, ou seja, apresenta temperatura de fusão constante.

Verdadeira. O ar atmosférico seco e filtrado se constitui como uma mistura

homogênea, formada, principalmente, por nitrogênio e oxigênio

Verdadeira. Ligas metálicas são consideradas misturas homogêneas, também

classificadas como soluções metálicas.

( 80%) ( 20%).
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Verdadeira. A decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo

líquido-líquido ou sólido-líquido. Ela se baseia na diferença de densidade e

solubilidade entre seus componentes que são imiscíveis entre si.

Falsa. A destilação fracionada é um processo aplicado para separar componentes

de uma mistura homogênea contendo dois ou mais líquidos que apresentam
temperaturas de ebulição diferentes e que não sejam próximas
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Leia o texto para responder à(s) questão(ões).

A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser

humano. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de

misturas homogêneas ou heterogêneas.

Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram

desenvolvidas para que a utilização de toda e qualquer substância fosse possível.

<https://tinyurl.com/y8j567ag> Acesso em: 10.11.2017. 
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3. (G1 - cps 2018) Um procedimento que permite separar, sem o uso de

qualquer fonte de calor, uma mistura de água e óleo de cozinha é a

a) decantação.

b) sublimação.

c) peneiração.

d) destilação.

e) filtração
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RESPOSTA: [A]

A decantação permite a separação de duas fases líquidas.

Exemplo: água + óleo de cozinha
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4. (Upe-ssa 1 2017) Em países onde as reservas de água doce são escassas,

principalmente nos insulares, são comuns as estações de dessalinização da água

do mar. Esse processo consiste na utilização de vapor d’água de alta temperatura,

para fazer a água salgada entrar em ebulição. Posteriormente, o vapor passa por

vários estágios, em que é liquefeito e depois vaporizado, garantindo um grau de

pureza elevado do produto final.
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O processo de separação de mistura que podemos identificar no processo

descrito é o de

a) Filtração.

b) Destilação.

c) Centrifugação.

d) Osmose reversa.

e) Decantação fracionada.
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RESPOSTA [B]

A destilação é um processo de separação de mistura do tipo líquido-

líquido ou sólido-líquido, onde os componentes são separados pela

diferença do ponto de ebulição de seus componentes.
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5. (Enem (Libras) 2017) A escassez de água doce é um problema ambiental. A

dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para

minimizar esse problema.

Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença

entre

a) suas velocidades de sedimentação.

b) seus pontos de ebulição.

c) seus pontos de fusão.

d) suas solubilidades.

e) suas densidades.
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RESPOSTA [B]

A temperatura de ebulição da mistura conhecida como água doce é

menor do que a temperatura de ebulição da mistura conhecida como

água do mar.
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6. (Ufjf-pism 1 2017) 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.
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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.   
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RESPOSTA [B]

Na etapa 1 ocorre a extração da cafeína usando o funil de separação,

em seguida (etapa 2), ocorre a destilação simples que irá separar o

solvente do sólido que será a cafeína, pela diferença do ponto de

ebulição.
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7. (Ueg 2017) 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
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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.
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RESPOSTA [C]

[I] Feijão e casca: a separação é possível pela ventilação, onde uma corrente de ar,

separa o sólido menos denso, no caso a casca, do feijão.

[II] Areia e limalha de ferro: como a limalha de ferro é atraída pelo ímã essa

separação ocorre por separação magnética.

[III] Serragem e cascalho: separação ocorre pela peneiração, que separa o

cascalho que são partículas maiores da serragem que é menor.
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