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INSTRUÇÕES BÁSICAS: 

- ENVIAR AS FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PARA O E-MAIL, NO 

ASSUNTO COLOQUE SEU NOME COMPLETO E SUA TURMA: 

cienciascepmg.vespertino@gmail.com 

- UTILIZE A APOSTILA E SEU LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS PARA 

PESQUISAR. 

 

 
 

MISTURAS 

 
Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza, 

todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O “arroz com feijão” de cada dia ou, 

quem sabe, a maionese e o catchup em um sanduíche. Mas você sabe a definição de mistura? 

A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. De acordo com o 

dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, união significa junção, adesão ou contato. 

Todas as vezes que um material entrar em contato com outro, teremos a formação de uma mistura. 

Muitas pessoas têm o hábito de dizer que uma mistura só acontece quando um dos materiais 

envolvidos dissolve-se (como é o caso do sal na água) e que água e óleo não se misturam porque o 

óleo não se dissolve na água. Como uma mistura é a união de dois ou mais materiais e a água está 

em contato com o óleo (unidos), água e óleo formam sim uma mistura, mesmo que não haja 

dissolução. 

 
Como água e óleo estão juntos em um mesmo recipiente, eles formam uma mistura 
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Resumindo: qualquer material mistura-se com qualquer outro material, independentemente se há 

dissolução ou não. Já que tudo se mistura, o que temos que conhecer é a forma como as misturas 

são classificadas, isto é, sua classificação em homogêneas ou heterogêneas. 

⇒ Mistura homogênea: 

É a mistura que apresenta apenas uma única fase. Formamos uma mistura homogênea todas as 

vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos 

sal e açúcar na água, ambos serão dissolvidos e, ao final, veremos apenas a água, ou seja, haverá 

apenas uma fase. Veja alguns exemplos de misturas homogêneas: 

 petróleo; 

 ouro 18 quilates; 

 bronze; 

 aço; 

 ar atmosférico; 

 etanol combustível; 

 gasolina. 

Observação: A fase é um aspecto visual. Esse aspecto pode ser uma cor diferente ou 
um estado físico diferente. Por exemplo: a mistura de água sólida (gelo) com álcool 
líquido apresenta duas fases. 

⇒ Mistura heterogênea: 

É a mistura que apresenta duas ou mais fases. Sempre é formada quando um ou mais materiais que 

foram adicionados não se dissolveram em outro. Por exemplo, se adicionarmos areia e isopor na 

água, nenhum dos dois se dissolverá. Como podemos ver claramente na mistura a água, a areia e o 

isopor, temos três fases. Veja alguns exemplos de misturas heterogêneas: 

 granito; 
 leite; 
 sangue; 
 água e areia; 
 água e petróleo; 
 água e isopor; 
 óleo e sal. 

 
O sangue é um exemplo de mistura heterogênea 

  



ATIVIDADES 

                                    

                 Materiais em um mesmo recipiente formando uma mistura 

ATIVIDADES 

 

1. Relacione corretamente as colunas a seguir: 

 

Coluna I: 

a) Mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. 

b) Mistura bifásica formada por três substâncias. 

c) Mistura trifásica formada por duas substâncias. 

d) Solução líquida. 

e) Mistura homogênea constituída por três substâncias. 

 

Coluna I: 

I. água + álcool + areia 

II. vapor de água + gás carbônico + gás oxigênio 

III. sal + água 

IV. água + areia + gelo 

V. álcool hidratado. 

 

2. As afirmações abaixo são referentes à classificação dos materiais em misturas ou 

substâncias. Indique quais estão corretas com a letra “C” e quais estão erradas com a letra 

“E”: 

a. (   ) É possível determinar a densidade de uma mistura conhecendo a proporção em que cada 

substância está presente. 

b. (   ) Como o álcool etílico é menos denso que a água, a densidade de uma mistura de água e 

álcool etílico aumenta à medida que a proporção de álcool etílico aumenta. 

c. (   ) A água potável é uma mistura, pois recebeu a adição de uma série de substâncias (como 

o cloro) na estação de tratamento de água, mas a água mineral obtida diretamente da fonte é 

uma substância. 

d.  (   ) O petróleo é uma mistura de várias substâncias, como gasolina, óleo diesel e asfalto. 

e. (   ) A gasolina, mesmo pura, é uma mistura de várias substâncias. 

f. (   ) Na natureza é muito raro encontrar uma substância isolada. 

g. (   ) O sal de cozinha que utilizamos em casa é o cloreto de sódio puro, ou seja, é uma 

substância. 

 



3. Utilize as palavras propostas para preencher os espaços vazios: 

Mistura é um sistema formado entre ___________ou _________ substâncias e que não perdem 

suas __________________. Já as __________________são compostos puros, constituídos 

exclusivamente por _______________quimicamente iguais, ou seja, possuem propriedades bem 

definidas e que são características. 

No entanto, é difícil encontramos substâncias __________ no universo, por isso existem tantos 

tipos de misturas, que podem ser _________________ou _________________. 

a. Substâncias-homogêneas-propriedade-heterogêneas-puras-moléculas-duas-mais 

b. Propriedade-homogêneas-heterogênea-mais-duas-substâcias-moléculas-puras 

c. Duas-mais-propriedade-substâncias-moléculas-puras-homogênea-heterogênea 

d. homogênea-heterogênea-propriedade-substâncias-moléculas-puras-duas-mais 

 

 


