
Exercícios de Ciências para os sextos anos – Professor Renato Jacob – Março de 2020 

 

1) Classifique os itens a seguir em substância pura, mistura homogênea e mistura heterogênea. 

 

a) Arroz e feijão; 

b) Diamante; 

c) Água e uma pitada de sal; 

d) Água e areia; 

e) Água e óleo; 

f) Cano de cobre; 

g) Gasolina; 

h) Água mineral; 

i) Aço; 

j) Água destilada; 

k) Sal de cozinha; 

l) Sangue; 

m) Leite; 

n) Café líquido. 

 

2) Observe a charge abaixo. 

 

 

 

a) Identifique uma substância pura e uma mistura heterogênea presentes na charge. 

 

b) Se a água do rio fosse tratada e pudesse ser consumida, ela poderia ser considerada uma substância 

pura? 

 

 



 

3) Leia o trecho do texto a seguir: 

 

“A nova liga metálica híbrida, que apresenta aparência uniforme tanto a olho nu quanto sob a óptica de 

um microscópio, combina a rigidez dos metais com a porosidade e a maciez das espumas, as melhores 

propriedades de ambos. O material também tem a capacidade de se regenerar na ocorrência de alguma 

falha ou variação mecânica”. 

 

a) O termo em negrito do texto refere-se a uma substância pura, mistura homogênea ou mistura 

heterogênea? Justifique a sua resposta. 

 

b) Qual é a vantagem da liga metálica descrita pela reportagem?   

 

4) Observe o gráfico a seguir sobre a composição do ar atmosférico e responda: 

 

 
 

a) O ar atmosférico é uma substância pura, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Por 

quê? 

 

b) O gás oxigênio presente no ar é utilizado na respiração pela maioria dos seres vivos. Ele também é 

utilizado de diversas maneiras pelo ser humano, como no tratamento de doenças. Em um deles, o 

paciente é colocado em uma câmara com 100% de gás oxigênio, resultando na cicatrização de feridas. 

Nesse contexto, o paciente no interior da câmara respira uma mistura ou uma substância pura? Por 

quê? 

 

5) De acordo com o experimento realizado em sala de aula, responda: 

 

a) Por que o óleo e a cortiça quando foram colocados na água permaneceram na superfície do líquido, 

ao passo que o clips de metal afundou no copo? 

 

b) Quais foram as misturas que podem ser consideradas homogêneas e quais são aquelas que podem ser 

consideradas heterogêneas? 

 

6) Conceitue: 

 

a) Solução: 

b) Soluto: 

c) Solvente: 

 

7) Qual é a substância conhecida como solvente universal? Essa substância é uma substância pura, uma 

mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Justifique a sua resposta. 



 

8) Em relação ao coronavírus (SARS-CoV-2), microrganismo que causa a doença mundialmente conhecida 

como COVID-19, pesquise e responda os itens abaixo: 

 

a) O que se sabe sobre a origem deste vírus; 

b) Quais são os sintomas de uma pessoa infectada; 

c) Quais são as formas de transmissão da doença; 

d) Quanto tempo os sintomas podem demorar para se manifestarem em uma pessoa recém-infectada; 

e) Quais são as formas de prevenção ao COVID-19? 

f) O que uma pessoa infectada deverá fazer; 

g) Em sua opinião, o fechamento do comércio e das escolas foi uma medida coerente contra a 

disseminação do COVID-19? Justifique a sua resposta.  

 

9) O que é Ciências? 

 

10)  Qual é a importância das Ciências em nosso cotidiano?  

 

                                                                                                                    Boas atividades e fica em casa! 


