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1. Sobre uma mesa, há um copo contendo uma mistura de água e açúcar. Apenas 
olhando para esse copo não é possível saber se a água contém açúcar ou não.

Explique por que isso acontece.

2. 

3. 
separação de misturas heterogêneas, conhecida popularmente 
como “coar”.

Escreva o nome técnico do método e como ele funciona.
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4. Misturas heterogêneas são aquelas onde não existe uniformidade. Podemos diferenciar seus componentes 

sendo necessário olhar microscopicamente para observar a composição.

Cite dois exemplos de misturas heterogêneas que parecem homogêneas a olho nu.

5. Existem inúmeras maneiras de separar os componentes de uma mistura. Cite o nome de três métodos de 
separação de misturas heterogêneas.

6. 

(1) Condensação  ( )  Mudança do estado sólido para o estado líquido. 

(3) Vaporização  ( )  Mudança do estado gasoso para o estado líquido.

(4) Fusão ( )  Mudança do estado líquido para o estado sólido.

7. Sobre as mudanças de estado da água, complete as frases a seguir.

 A) Júlia colocou uma pedra de gelo em um copo à temperatura ambiente. Depois de algum tempo, a 
água passou do estado ......................... para o estado ....................... .

 B) Após beber toda a água, Júlia deixou o copo secando sobre a pia e, depois de algum tempo, o copo 
estava seco porque a água passou para o estado ........................ .

porque a água passou do estado ............................. para o estado ................................ .

8. 
Durante o dia, as plantas transformam a água e o gás carbônico em glicose e oxigênio, por meio da 

Cite exemplos de transformações reversíveis. 
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9. 

Sólido

Líquido

Gasoso

10. 

daquela matéria, sendo assim reversíveis. 

reversíveis ou irreversíveis.

A) Cozimento de um alimento.

B) Roupa secando no varal.

C) Lenha queimando na fogueira.

D) Água fervendo para preparar um café.


