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01. 
I. Correta. A etapa 1 envolve uma reação química para dissolver o cobre. O ouro não reage com o ácido nítrico;

Cu
(s)
 + 4HNO

3(conc)
 → Cu(NO

3
)
2(aq)

 + 2H
2
O

(l) + 2NO
2(g)

II. Incorreta. O sólido X é o ouro, cuja massa molar é 197 g/mol;
III. Correta. Soluções são sempre misturas homogêneas;
IV. Incorreta. O zinco é usado para reduzir o cobre:

Zn
(s)
 + Cu(NO

3
)
2(aq)

 → Zn(NO
3
)
2(aq)

 + Cu
(s)

Resposta: B

02. Hexano e água são líquidos imiscíveis, sendo o hexano menos denso. O sal é solúvel em água e forma uma mistura homogênea com 
esse solvente. Assim, hexano ocuparia a parte superior, enquanto a mistura de água e sal ocuparia a parte inferior do funil.

Resposta: C

03. A centrifugação é usada para misturas heterogêneas sólido-líquido, como a mistura de hidróxido de magnésio (Mg(OH)
2
) e água, 

conhecida como leite de magnésia.

Resposta: D

04. O processo I consiste numa filtração, pois a areia é um sólido insolúvel em água e gasolina. O processo II é uma decantação, visto que 
a gasolina é imiscível com a solução aquosa de sal. O processo III é uma destilação simples, pois separa o líquido e o sólido a partir de 
uma mistura homogênea.

Resposta: B

05. O método mais adequado para separar sólidos de granulometrias diferentes é o peneiramento.

Resposta: B

06. 
I. Correta. Um exemplo é a separação da poeira do ar por máscaras que possuem um meio filtrante;
II. Correta. Acrescenta-se água para dissolver o sal e, em seguida, filtra-se a mistura para remover a areia;
III. Correta. A filtração separa a água dos outros componentes. A fusão derrete o enxofre, separando-o da areia.

Resposta: E

07. A separação de líquidos imiscíveis é feita em funil de decantação. É necessário também um recipiente para coletar o líquido escoado. 
Esse recipiente pode ser um erlenmeyer ou um béquer.

Resposta: C

08. 
A) Incorreta. É destilado (evaporado) primeiro o líquido mais volátil.
B) Incorreta. O líquido mais volátil é também o que apresenta a maior pressão de vapor.
C) Incorreta. A filtração é um processo mecânico, e a destilação é um processo físico de separação.
D) Correta. Os componentes da mistura azeotrópica evaporam simultaneamente.
E) Incorreta. Primeiramente deve ser feita a liquefação da mistura para, em seguida, destilá-la.

Resposta: D

09. 
I. Incorreta. Trata-se de um funil de decantação, usado na separação de líquidos imiscíveis;
II. Correta. Trata-se de um condensador, utilizado na destilação;
III. Incorreta. A solução atravessa o papel de filtro e não ocorre separação dos componentes;
IV. Correta. Trata-se de uma bureta, utilizada em análise volumétrica.

Resposta: C

10. O processo consiste na extração de alguns componentes do chá por ação da água quente, e também na sublimação de algumas 
substâncias, o que é evidenciado pelo cheiro exalado pelo chá.

Resposta: B
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11. A trituração requer almofariz e pistilo. A filtração necessita de funil. Para o preparo de soluções, utiliza-se um balão volumétrico.  
A destilação é feita usando-se, entre outros materiais, um condensador. A titulação requer o uso de uma bureta.

Resposta: A

12. A separação magnética indica que um dos componentes é o ferro. A filtração indica a presença de líquidos misturados a sólidos 
insolúveis. A decantação evidencia a presença de dois líquidos imiscíveis. Assim, temos como possível mistura que atende a esses 
requisitos: água, CCl

4
, Fe e SiO

2
.

Resposta: E

13. A presença de areia torna a mistura heterogênea. Para purificá-la, devemos adicionar água para dissolver o sal e, em seguida, fazer uma 
filtração para a remoção da areia, além da evaporação da água para recuperar o sal.

Resposta: B

14. Inicialmente, a água deve passar por uma filtração (A) para eliminar as partículas sólidas maiores. Em seguida, é feita a adição de 
sulfato de alumínio e óxido de cálcio para aglomerar impurezas em suspensão na etapa chamada de floculação, a qual é seguida de 
uma decantação (C). A etapa (E) consiste numa cloração para eliminar micro-organismos.

Resposta: A

15. 
A) Correta. Diluir consiste em adicionar solvente, diminuindo a concentração.
B) Correta. A adição de açúcar consiste numa dissolução.
C) Correta. A água quente extrai os princípios ativos do vegetal.
D) Correta. Um aquecimento é feito para realizar a evaporação da água.
E) Incorreta. O processo é feito por destilação fracionada.

Resposta: E

16. 
I. Correta. Com 0 ≤ pH < 7 temos soluções ácidas, em pH = 7 a solução é neutra e com 7 < pH ≤ 14 a solução é alcalina (básica);
II. Correta. Propriedades organolépticas são identificadas pelos sentidos humanos;
III. Incorreta. A ordem dos processos está invertida;
IV. Incorreta. Os procedimentos citados correspondem a processos físicos.

Resposta: A

17. 
I. Catação, para separar partículas de aparências diferentes;
II. Extração, para dissolver a parte do café que é solúvel em água quente;
III. Ventilação, para eliminar as partículas mais leves;
IV. Peneiramento, para separar as partículas de tamanhos distintos;
V. Levigação, para eliminar sólidos pela corrente de água.

Resposta: E

18. 
A) Incorreta. Quando a mistura atinge a proporção volumétrica de 96% de etanol para 4% de água, torna-se uma mistura azeotrópica, 

que entra em ebulição a uma temperatura constante e não pode ser destilada.
B) Incorreta. O ferro combinado ao enxofre no composto FeS não exibe propriedades magnéticas.
C) Correta. Misturas homogêneas de líquidos são separadas por destilação fracionada. Vale lembrar que o petróleo contém, além dos 

líquidos como a gasolina e o querosene, frações gasosas e sólidas.
D) Incorreta. A centrifugação é usada para misturas heterogêneas sólido + líquido.
E) Incorreta. São processos mecânicos de separação.

Resposta: C

19. 
A) Incorreta. Misturas de álcool e água são homogêneas.
B) Incorreta. CaO reage com a água presente na mistura, formando Ca(OH)

2
: CaO + H

2
O → Ca(OH)

2
.

C) Correta. Líquidos em mistura azeotrópica fervem ao mesmo tempo.
D) Incorreta. Ca(OH)

2
 é removido do etanol por filtração, visto que a mistura é heterogênea.

E) Incorreta. Vide comentário do item d.

Resposta: C

20. O funil de Buchner é utilizado em filtrações a vácuo (2). A proveta serva para medidas imprecisas de volume de líquido (4). 
A estufa é adequada para secagem de matérias em temperaturas não muito elevadas (1). Almofariz e pistilos são usados para triturar 
sólidos (5). Condensador é aplicado na destilação para condensar os vapores da substância evaporada durante o aquecimento da 
mistura (3).
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