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4º Ciências 1 3 

 
A natureza, os produtos que adquirimos, os materiais confeccionados pelo ser humano, ou 

seja, de uma forma geral nós e tudo que nos cerca é formado por misturas (associação de 
substâncias). Para utilizarmos uma substância qualquer é fundamental realizar a separação de 
misturas. 

Separação de misturas significa isolar um ou mais componentes (substâncias) que formam a 
mistura, seja ela homogênea (que apresenta apenas um aspecto visual, fase) ou heterogênea (que 
apresenta pelo menos dois aspectos visuais, fases). 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-misturas.htm (fragmento) 

 
1. De acordo com o texto acima, existem dois tipos de misturas, quais são elas? 
 __________________________________________________________________________ 
 
2. Marque a resposta correta. 

 
 

 No experimento acima, os componentes presentes, formam uma mistura: 
 ( A ) gasosa.  
 ( B ) heterogênea. 
 ( C ) homogênea. 
 ( D ) neutra. 
 
3. O café é uma bebida típica no Brasil e os brasileiros têm o hábito 

de tomar essa bebida no café da manhã ou mesmo ao longo do 
dia. Muitas vezes é consumido puro, mas também pode ser 
consumido com leite. 
Para preparar um cafezinho, basta adicionar água quente ao pó 
de café. Assim, temos pronto um delicioso e cheiroso café! 

 
 A bebida feita com café em pó e água quente é um(a): 
 ( A ) substância pura. 
 ( B ) mistura.  
 ( C ) solvente. 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 3   -   DISCIPLINA: CIÊNCIAS   -   TURMA: 4º ANO 

 • Para filtrar o café é utilizado o filtro de papel, para que serve o filtro?   
  __________________________________________________________________________ 
 

• Podemos afirmar que, neste caso, ocorre a separação de materiais? Justifique. 
 __________________________________________________________________________ 

 
4. Observe a imagem a seguir, mostrando um copo com água e óleo. 
 

 
https://escolakids.uol.com.br/misturas.htm 

 
 Quando colocamos um pouco de açúcar em um copo d'água, após misturarmos, não é mais 

possível ver o açúcar no copo. Isso também acontece quando água e óleo são misturados em 
um mesmo recipiente, como mostrado na imagem? Explique. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
5. Um exemplo de mistura homogênea é: (Marque a resposta correta.) 

( A ) o óleo em um copo com água. 
( B ) o sal dissolvido na água. 
( C ) a água destilada.  

 
6. Leia a seguir uma deliciosa receita de bolo. 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 3   -   DISCIPLINA: CIÊNCIAS   -   TURMA: 4º ANO 

 Ingredientes para a massa do bolo: 
 
1 xícara (chá) de leite 
1 xícara (chá) de óleo de soja 
2 ovos 
2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 xícara (chá) de achocolatado em pó 
1 xícara (chá) de açúcar 
1 colher (sopa) de fermento químico em pó 
 
Modo de preparo: 
 
Misture todos os ingredientes e leve ao forno para assar em 30 minutos. 
  

Para fazer um bolo de acordo com a receita, é preciso fazer qual procedimento? (Marque a 
resposta correta.) 

 
( A ) Usar ingredientes diferentes dos que estão na receita. 
( B ) Escolher apenas alguns ingredientes para usar. 
( C ) Separar os ingredientes uns dos outros. 
( D ) Misturar todos os ingredientes. 

 
 
7. Na separação das misturas, existem diferentes processos. Escreva exemplos dos processos a 

seguir: 
Evaporação: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Decantação: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Filtração: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
8. Leia o fragmento de texto a seguir. 
 

As cascas de arroz costumavam ser consideradas um produto de desperdício, mas agora 
as empresas empreendedoras estão começando a perceber seu potencial como um material 
de construção sustentável. Além de proteger o arroz durante a estação de crescimento, as 
cascas podem ser usadas como material de construção, material de isolamento ou até 
mesmo combustível. 

Disponível em: https://bit.ly/2qo15bK/ Acesso: 18 out. 2019 (adaptado) 

 
 As cascas de arroz podem ser separadas por meio de técnica de: (Marque a resposta correta.) 
 

( A ) peneiração 
( B ) ventilação 
( C ) levigação 
( D ) catação 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 3   -   DISCIPLINA: CIÊNCIAS   -   TURMA: 4º ANO 

 9. Existe um processo de separação de misturas chamado: CROMATOGRAFIA.  
 

Qual é o objetivo deste processo? 
 ____________________________________________________________________________ 
 

 
 
10. Na reciclagem, acontece a separação de materiais. 

Qual é o nome do processo utilizado nessa separação? 
 ____________________________________________________________________________ 


