
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: gelsimara.franco@hotmail.com 
 
 

1) Analise os exemplos abaixo e marque a alternativa que apresenta a seguinte classificação: Mistura 

homogênea; uma fase; quatro componentes. 

a) Gelo puro. 

b) Água líquida e gelo (puros). 

c) Água, sal dissolvido e sal não dissolvido. 

d) Água, álcool, açúcar e sal dissolvidos. 

 

2) Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que contém a informação incorreta. 

“É comum a utilização dos termos substância pura e substância impura para classificar alguns 

materiais”. 

a) As duas expressões levam a mesma ideia, apenas o nome é diferente. 

b) É raro encontrar substâncias puras na natureza, normalmente elas são encontradas na forma de 

misturas com outros elementos. 

c) Se uma substância não for pura, ela poderá ser classificada como mistura. 

d) Toda substância é pura, então sempre que o termo substância for utilizado, já sabemos que será 

pura. 

 

3) Durante a aula prática em nosso laboratório de ciências, realizamos o seguinte experimento: 

Água + álcool + óleo= ???? 

Assinale a alternativa que apresenta o resultado obtido. 

a) Mistura heterogênea. 

b) Mistura homogênea. 

c) Substância pura simples. 

d) Substância pura composta. 
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4) Dentre os exemplos abaixo, qual é considerado solvente universal? 

a) Sal de cozinha. 

b) Água. 

c) Cloro. 

d) Óleo. 

 

5) Faça novamente a leitura do texto – Soro caseiro: a receita que salva vidas, página 290 e responda: O 

soro caseiro pode ser classificado como: 

a) Substância pura simples. 

b) Substância pura composta 

c) Mistura homogênea. 

d) Mistura heterogênea. 

 

6) Diferencie soluto e solvente. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

7) Qual o significado do termo alotropia? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça o teste com calma e atenção. Abraço, Gel 
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