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1)  Durante o bimestre você aprendeu sobre as mudanças pelas quais as matérias e substâncias 

podem passar. Diante disso, explique e diferencie o fenômeno físico e o químico. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

O estado __________ da matéria é caracterizado pelo volume constante, forma variável, partículas 

mais afastadas e com mais movimento. No estado __________ não é possível definir sua forma e 

volume, tendo suas partículas sofrendo pouquíssima força de atração. Já o estado __________ é 

mais rígido, de volume constante, formato invariável e partículas muito bem unidas. 

a) Gasoso – Líquido – Sólido. 

b) Líquido – Gasoso – Sólido. 

c) Sólido – Gasoso – Líquido. 

d) Sólido – Líquido – Gasoso. 

 

3) Ainda pensando nos fenômenos químicos e físicos, analise os exemplos abaixo e marque a 

alternativa que apresenta apenas os químicos. 

I. Formação de ferrugem. 

II. Cortar um papel. 

III. Derreter o gelo. 

IV. Amadurecimento de frutas. 

V. Explosão 

e) I, III e V. 

f) II e III. 

g) III e V. 

h) I, IV e V. 

 



4) A água é uma substância facilmente encontrada em qualquer estado: sólida no freezer, líquida 

na torneira e gasosa no vapor, por exemplo. Sobre as mudanças de estado da matéria, analise a 

imagem abaixo, nomeie e explique os fenômenos I, II, III e IV. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Misturas são entendidas como associações entre duas ou mais substâncias puras que levam o 

nome de componente. Essa associação pode ser classificada de várias maneiras de acordo com o 

número de fases e componentes que a constitui. Explique e exemplifique o que são misturas 

homogêneas e heterogêneas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6) O saneamento de comunidades, sejam elas grandes ou pequenas, é questão de saúde pública e 

fundamental para uma boa qualidade de vida. Mesmo assim, é muito comum encontrarmos 

cidades que ainda não contam com isso. Considerando as etapas usadas por Estações de 

Tratamento para purificar a água que chega em nossas casas, quais são os 2 métodos de separação 

de misturas desse processo? Explique a finalidade desses métodos na purificação da água. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



7) Encontrarmos substâncias puras na natureza é algo muito difícil, visto que é bem comum a 

união entre elas e a formação de misturas. Quando precisamos de algum elemento puro, há vários 

métodos de separação que variam de acordo com o estado da matéria, solubilidade, entre outros 

fatores. Pensando nesses métodos, relacione as colunas de acordo com a maneira indicada para 

separar os materiais a seguir. 

1. Cascas de arroz. 

2. Água e areia. 

3. Água da roupa. 

4. Terra e isopor. 

5. Sal e areia. 

(   ) Centrifugação 

(   ) Ventilação 

(   ) Flotação 

(   ) Decantação 

(   ) Dissolução fracionada 

a) 1 – 5 – 2 – 4 – 3. 

b) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 

c) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 

d) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 

 

8) A coleta seletiva do lixo é considerada, também, um tipo de separação de misturas. Por várias 

razões, é ideal que o descarte do lixo seja realizado de maneira correta e, de preferência, já 

separada em recicláveis e orgânicos. Por que isso é tão importante? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9) O mercúrio líquido, utilizado em termômetros, é uma substância pura simples por ser formado 

por apenas um elemento químico. As substâncias puras podem, muitas vezes, gerar materiais 

diferentes de mesma composição (como o carbono, elemento que origina o diamante e o grafite). 

Esse fenômeno é conhecido como: 

a) Composto. 

b) Mistura. 

c) Heterogenia. 

d) Alotropia. 

 



10) Para misturas homogêneas, há alguns métodos que possibilitam a sua separação.  

Considerando substâncias como uma mistura de sal + água e o petróleo, os métodos mais adequados para 

sua separação são respectivamente: 

a) A evaporação e destilação fracionada. 

b) A evaporação e destilação simples. 

c) A decantação e destilação fracionada. 

d) A filtração e centrifugação. 

 

 

 
 

“A força mais potente do universo é a fé”. 
Faça a avaliação com calma e atenção. Abraço, Gel 

  
 


