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01. No funcionamento do aspirador de pó ocorre a filtração do ar, sendo retidas as partículas de poeira. A obtenção de água pura a partir 
da água do mar envolve a evaporação, tal como numa destilação. A deposição de sólidos na água consiste numa sedimentação.  
O surgimento de impurezas na superfície da água corresponde a uma flotação.

Resposta: B

02. O melhor procedimento para cada tipo de sistema é indicado abaixo:
I. Filtração;
II. Decantação;
III. Destilação fracionada;
IV. Destilação simples.

Resposta: B

03. 
I. Correta. Misturas homogêneas são monofásicas;
II. Correta. Usa-se filtração para separar, por exemplo, areia da água;
III. Incorreta. Tamisação ou peneiramento é usada para misturas heterogêneas de sólidos;
IV. Correta. Combinação pressupõe reação química;
V. Incorreta. A decantação só é usada para misturas heterogêneas sólido-líquido ou líquido-líquido.

Resposta: B

04. A separação do lixo em peneiras consiste numa filtração. A separação de resíduos sólidos necessita de uma decantação. 
O reator biológico realiza uma fermentação. Na câmara de coagulação ocorre uma decantação.

Resposta: E

05. 
A) Falsa. A separação é feita por evaporação da água.
B) Verdadeira. Usa-se uma destilação fracionada em torre de fracionamento.
C) Falsa. A separação dos gases do ar é feita por destilação fracionada da mistura previamente liquefeita.
D) Falsa. A separação é feita por filtração.

Resposta: B

06. O esquema mostra um funil de Büchner acoplado a um kitassato. Uma bomba de vácuo ou uma trompa d’água seria ligada na saída 
do kitassato para acelerar a filtração. O sistema consiste numa filtração a vácuo, também chamada de filtração sob pressão reduzida.

Resposta: D

07. 
A) Correta. Todos possuem ponto de ebulição inferior a 90 °C.
B) Correta. Tanto álcool quanto oxigênio são solúveis em água.
C) Incorreta. Para uma mistura homogênea de líquidos se usa destilação fracionada.
D) Correta. As duas fases são a líquida e a sólida, e os dois componentes são a água e o álcool.

Resposta: C

08. 
I. Incorreta. Os componentes KNO

3
 (salitre), S

8
 (enxofre) e C (carvão) totalizam cinco elementos químicos (K, N, O, S e C);

II. Correta. KNO3 é um sal solúvel em água;
III. Correta. KNO3 é uma substância oxigenada e fornece o oxigênio necessário. Uma das possíveis reações que ocorrem é:
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IV. Correta. São substâncias formadas por átomos de um só elemento químico.

Resposta: E
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09. 
A) Incorreta. O retorno da água do estado de vapor para o estado líquido é chamado de condensação.
B) Incorreta. A filtração é um processo físico, já que não há formação de novas substâncias.
C) Correta. Parte do açúcar contido em 4 sai em 9 na forma de solução saturada, enquanto a outra parte sai com cristais em 5.
D) Incorreta. A solução saturada contém apenas açúcar e água.
E) Incorreta. O bagaço de cana pode ser usado como combustível, e não comburente.

Resposta: C

10. Isômeros ópticos do tipo enantiômeros (dextrógiro e levógiro) possuem as mesmas propriedades físicas, excetuando-se o sentido de 
desvio da luz plano-polarizada. Assim, o método adequado para a separação é a catação.

Resposta: A

ROBERT – 11/05/16 – Rev.: JA
10108016_fix_Aulas29 e 30 – Análise Imediata


