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1. Giovana estava com diarreia por causa de uma infecção gastrointestinal. Para combater a 
desidratação, o pai da menina preparou um soro caseiro, misturando, em um recipiente, uma 
colher grande de açúcar e uma colher pequena de sal a 1 litro de água, obtendo assim uma mistura 
que foi colocada num copo de vidro, como o da imagem a seguir. 

Pxhere/<pxhere.com> 

  
 

a) A mistura obtida pelo pai de Giovana é homogênea ou heterogênea? 

 

 

 

b) Cite duas propriedades da matéria que podem ser usadas para diferenciar as substâncias 

usadas nessa mistura? 
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2. Observe a imagem a seguir e responda ao que se pede. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

 

a) A imagem mostra uma mistura homogênea ou heterogênea? 

 

 

 

 

 

b) Supondo que uma pessoa obtenha uma amostra semelhante à da imagem, que método de 

separação de misturas pode ser utilizado para se obter somente areia? 
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3. Ao realizar a coleta de lixo em uma estação de coleta seletiva, Augusto percebeu que, na lixeira 

dos metais, havia objetos descartados indevidamente, como plásticos, vidros e papéis. 

Cite e descreva o melhor método de separação de misturas que poderia ser aplicado no caso de 

separar apenas: 

• objetos de ferro dos demais objetos; 

• latas de alumínio dos demais objetos. 

 

 

 

 

 

 

4. Durante uma aula de Ciências, a professora pediu aos alunos que citassem exemplos de 
transformações químicas.  

As seguintes respostas foram obtidas:  

João: “A dissolução de sal em um copo de água”. 

Mariana: “O derretimento de um bloco de gelo”. 

Ricardo: “Uma lata de ferro que fica enferrujada após ser abandonada ao ar livre”. 

a) Que aluno citou corretamente um exemplo de transformação química? 

 

 

 

b) Cite uma evidência que pode indicar a ocorrência dessa transformação química.  
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5. Azia é uma sensação de queimação no estômago, causada pelo excesso de ácido clorídrico, 

presente no suco gástrico. Uma forma de combater a azia é por meio da ingestão de um antiácido 
estomacal, feito à base de bicarbonato de sódio, medicamento que só pode ser indicado por 
médico. Assim, se você tiver azia, não tome remédios por conta própria. Procure sempre 
assistência médica. Aqui estamos apenas ilustrando os princípios de ação de um antiácido. Em 
nosso estômago, o bicarbonato de sódio reage com o ácido clorídrico do suco gástrico, formando 
sal, água e gás carbônico.  

Com base na descrição dessa reação, responda: 

a) Que evidência citada no texto sugere que esse processo é uma transformação química?  

 

 

 

b) Essa reação é classificada como espontânea ou não espontânea? Explique sua resposta. 

 

 

 

 

6. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia foram fundamentais para o crescimento da indústria 
farmacêutica. Um exemplo disso é a produção de insulina, importante medicamento utilizado no 
controle de diferentes tipos de diabetes. 

a) Cite um avanço tecnológico na produção desse medicamento (como ele era produzido 

quando foi descoberto como controle do diabetes e como passou a ser produzido após o 

grande desenvolvimento tecnológico das últimas décadas). 

 

 

 

 

 

b) Dê um exemplo de impacto social decorrente da utilização desse medicamento. 
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7. Observe as imagens a seguir. 

A 

Victor Blacus/Wikipedia/Creative Commons 4.0 

 

Água, sal e óleo. 

 

B 

Pxhere/<pxhere.com> 

  

Medalha de bronze. 

C 

          Rojinegro81/Wikipedia/Creative Commons 3.0 

 

Pedaço de granito. 

D 

          Maxpixel/<www.maxpixel.net> 

 

Pedras e folhas de árvore. 

Qual é a afirmativa correta? 

a) A imagem A mostra uma mistura heterogênea de duas substâncias, a qual apresenta três 

fases distintas. 

b) A imagem B mostra uma substância pura, a qual apresenta propriedades da matéria 

específicas. 

c) A imagem C mostra uma mistura sólida heterogênea formada por minerais diferentes. 

d) A imagem D mostra uma mistura homogênea que apresenta propriedades físicas uniformes.  

 

8. Em uma estação de tratamento, a água passa por diversas etapas até se tornar potável. Numa das 
etapas, a água, cheia de flocos de sujeira, passa por um tanque, no qual a mistura permanece em 
repouso por um período. 
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Qual é o objetivo de se deixar a mistura em repouso por um tempo? Que nome é dado a esse 
processo? 

a) O objetivo é separar a água dos flocos de sujeira, pois esses flocos são mais densos que a 

água e, por isso, depositam-se no fundo do tanque, formando um lodo. Esse processo é 

chamado de imantação. 

b) O objetivo é separar a água dos flocos de sujeira, pois esses flocos são mais densos que a 

água e, por isso, depositam-se no fundo do tanque, formando um lodo. Esse processo é 

denominado decantação. 

c) O objetivo é separar a água dos flocos de sujeira, pois esses flocos são menos densos que a 

água e, por isso, boiam na superfície do tanque. Esse processo é chamado de floculação. 

d) O objetivo é separar a água dos flocos de sujeira, pois esses flocos são menos densos que a 

água e, por isso, boiam na superfície do tanque. Esse processo é denominado catação. 

 

9. Analise as situações a seguir. 

I. Formação de caramelo como consequência do aquecimento do açúcar.  

II. Decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio.  

III. Queima do gás de cozinha.  

Quais são as evidências das transformações químicas aqui citadas?  

a) I – liberação de gás; II – emissão de luz; III – mudança de cor.  

b) I – emissão de luz; II – mudança de odor; III – liberação de gás. 

c) I – mudança de cor; II – liberação de gás; III – emissão de calor. 

d) I – mudança de odor; II – emissão de calor; III – mudança de textura.  

 

10. Janete sempre tinha dores de cabeça. Ao procurar um médico, este receitou comprimidos para a 
dor e orientou que ela tomasse apenas quando sentisse que a dor iria começar. Um dia, ao sentir 
o início da dor e pegar a cartela de comprimidos, ela notou que o remédio já estava fora da 
validade.  

Sabendo que medicamentos vencidos não devem ser utilizados, como Janete deve proceder para 
descartar os comprimidos? 

a) Ela deve jogar os comprimidos dentro da lixeira do banheiro para que sejam encaminhados à 

coleta seletiva, onde serão separados do lixo comum. 

b) Ela deve jogar os comprimidos dentro do vaso sanitário para irem diretamente ao esgoto, 

que receberá tratamento adequado.  

c) Ela deve entregar os comprimidos em uma drogaria que faça coleta de medicamentos 

vencidos para evitar a contaminação do meio ambiente.  

d) Ela deve dissolver os comprimidos em água e descartar na pia, pois dessa forma eles não 

oferecem risco de contaminação ao meio ambiente.  


