
1) Durante a preparação popular do cafezinho

brasileiro são utilizados alguns procedimentos de

separação de misturas. A alternativa que

apresenta corretamente a sequência de operações

utilizadas é:

a) Destilação e decantação

b) Destilação e filtração

c) Extração e decantação

d) Extração e filtração

2) O Rio Grande do Norte é o maior produtor

brasileiro de cloreto de sódio ( sal de cozinha),

obtido a partir da água do mar, sob condições

favoráveis de incidência solar e de ventos. Na

obtenção do cloreto de sódio, dois processos se

destacam:

a) Centrifugação e decantação

b) Decantação e dissolução

c) Dissolução e evaporação

d) Evaporação e precipitação

e) Precipitação e sublimação

3) Considere amostras de:

I: Petróleo

II: água potável

III: álcool + água

IV: latão

A destilação fracionada é o processo apropriado

para separar os componentes de: 

a) I e II

b) I e III

c) II e III

d) II e IV

e) III e IV

4) Atualmente, as distribuidoras de combustíveis

mistura à gasolina uma quantidade aproximada de

24% em volume de etanol para melhorar a qualidade

de sua combustão. Sobre a mistura, é CORRETO

afirmar que:

a) Apresenta maior potencial energético.

b) Apresenta 24 litros de álcool em um volume de 50

litros.

c) Pode ser separada pela adição de água.

d) Constitui um sistema heterogêneo.

5) Uma mistura, após ser agitada, foi colocada

em um funil de separação ( decantação)

conforme esquema a baixo. Se uma das

substâncias for a água, a outra pode ser:

a) Etanol

b) Óleo de cozinha

c) Vinagre

d) Uma solução concentrada de cloreto de sódio

e) Uma solução diluída de ácido clorídrico

6) Uma das formas utilizadas na adulteração de

gasolina consiste em adicionar o este combustível

solventes orgânicos que formem misturas

homogêneas, como o álcool combustível.

Considere os seguintes sistemas, constituídos por

quantidades iguais de:

1- Gás oxigênio, gás carbônico e gás argônio;

2- Água líquida, água sólida e vapor de água;

3- Óleo de corpo, óleo de cozinha e gasolina

4- Areia, sal grosso, sal fino e açúcar fino.

a) Indique o número de fases dos sistemas 1,2, 3 e

4 os classifique como sistema homogêneo ou

heterogêneo e o número de constituintes.

b) Faça o desenho dos esquemas.



Experimentos!!! 

   Os próximos exercícios exigem que tenha um 

adulto para te ajudar a fazer. 

Experimento 1: 

1) Numa panela que tenha tampa (de

preferência de vidro para que você possa ver

tudo que vai acontecer) coloque 100 ml de

água da torneira e 2 colheres de chá rasas de

sal de cozinha. Misture tudo.

Observe e anote como ficou o sistema          

(homogêneo ou heterogêneo, quantos fases

teve)

2) Agora, com a panela tampada, aqueça a

mistura 1 com fogo baixo. Veja formar as

bolhas e vapor.

Responda:

a) As bolhas formadas são de que molécula?

Qual o nome dessa mudança de fase?

(se tiver dúvidas, use a imagem 1 que está

na folha de estudo)

3) Agora retire a tampa e deixe todo o vapor sair.

Responda:

a) O que ficou na panela?

b) Como se chama o processo de separação

que aconteceu?

Experimento 2: 

1) Como você faria para separar:

Areia, sal grosso, sal fino e açúcar fino 

Faça os esquemas de cada etapa que achar útil 

para separar. Aqueles componentes que não 

conseguir separar, explique o porquê (com 

suas palavras, de jeito simples). 

Não copie as respostas da internet, tente 

misturar as substâncias, elas são fáceis de 

achar na sua casa!!! 


