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MATERIAL DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA APOIO E COMPLEMENTAÇÃO 

AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA  

7º Ano do Ensino Fundamental 

1. SEPARAÇÃO DE MATERIAIS: Leia atentamente e com calma as informações. Faça um resumo das 
informações e anote em seu caderno de ciências. 

Vamos lembrar a aula anterior onde vimos como classificar em homogênea ou 
heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, água e areia 
etc.). 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). Para realizar a separação dos 
componentes de uma mistura é necessária a utilização de um ou mais métodos.  

Abaixo, temos uma relação de diversos métodos de separação de misturas, porém alguns mais utilizados em 
misturas homogêneas, já outros em misturas heterogêneas: 
 

PARA MISTURAS HETEROGÊNEAS 

 

 

Catação: método para separar os componentes de uma mistura formada por sólidos de tamanhos diferentes, 
ou de um sólido não dissolvido no líquido, utilizando recursos como as mãos, pinça, ou pegador, para fazer a 
retirada de um sólido. Exemplo: separar pedras dos grãos de feijão. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/catacao-flotacao-levigacao.htm


Sublimação fracionada: método no qual uma mistura formada por sólidos é aquecida para separar o 
componente que possui capacidade de sublimar-se.  

Flotação: método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos, os quais não se 
dissolvem e um deles é mais denso, enquanto o outro é mais denso que o líquido. Em seguida uma decantação 
é realizada. Exemplo: adicionar água em uma mistura formada por areia e isopor. 

Filtração: método no qual um filtro de papel retém o componente sólido de uma mistura formada por um 
sólido e um gás, ou um sólido não dissolvido em um líquido. Exemplo: separar a areia da água. 

Decantação: Método no qual o componente menos denso da mistura (formada por um sólido não dissolvido 
em um líquido, ou entre dois líquidos que não se dissolvem) é posicionado em cima do componente mais 
denso, devido a ação da gravidade. Exemplo: separar barro da água. 

Separação magnética: método no qual um ímã é utilizado para retirar o componente metálico presente em 
uma mistura formada por sólidos. Exemplo: separar a limalha de ferro da areia. 

Dissolução fracionada: método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos com 
o objetivo de dissolver apenas um deles. Exemplo: adicionar água em uma mistura formada por sal e areia. 
 

PARA MISTURAS HOMOGÊNEAS 

Solidificação fracionada: método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por líquidos 
miscíveis que apresentem diferentes pontos de fusão através do resfriamento da mistura. A temperatura é 
diminuída até o menor ponto de fusão para que apenas um dos componentes seja transformado em sólido. 
Exemplo: separar a parafina dos resíduos do petróleo. 

Destilação simples: método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por um sólido 
dissolvido em um líquido. Nele o líquido é vaporizado e em seguida condensado, sendo recolhido em um outro 
recipiente. Exemplo: separar a mistura água e sal. 

Destilação fracionada: método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por dois ou 
mais líquidos miscíveis (que estão dissolvidos entre si). A mistura é aquecida fazendo com que os líquidos 
sejam vaporizado, porém antes de serem condensados, os vapores são separados em uma coluna de 
fracionamento. Exemplo: separar a mistura formada por água e acetona. 
 

2. Exercícios Resolvidos: Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

Uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para 
separar essa mistura em seus constituintes puros é: 

A) destilação do óleo, filtração da areia, dissolução do sal e do açúcar em água. 

B) dissolução do açúcar e do sal em água, filtração da areia, decantação do óleo, recristalização fracionada da 
fase aquosa. 

C) filtração, dissolução do açúcar e do sal em água, decantação do óleo e destilação da fase aquosa. 

D) destilação do óleo, dissolução do sal e do açúcar em água e separação da areia por filtração 

Resposta: Alternativa “B”. 

 

3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências. 

Exercício 01 - Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal 
realizando, sucessivamente, as operações de: 

A) dissolução, filtração, evaporação. 

B) fusão, decantação, sublimação. 

C) liquefação, filtração, vaporização. 

D) adição de água, destilação. 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/sedimentacao-fracionada-ou-flotacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/filtracaometodo-separacao-misturas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-misturas-por-decantacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-destilacao-e-evaporacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/dissolucao-filtracao-decantacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fusao-fracionada-solidificacao-fracionada-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/destilacao-simples.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/destilacao-fracionada.htm


4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 
dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 
respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01 

Resposta: Alternativa “A”. 

Primeiro adiciona-se a água para que o sal se dissolva nela. Depois se realiza uma filtração, em que a areia fica 
retida no filtro e a mistura de água e sal é separada. Por fim, leva-se essa mistura ao fogo para que a água 
evapore e o sal seja recuperado. 

 

 

Separe seu calçado e suas roupas usadas na rua, antes de entrar em sua residência!!! 

Em casa encontramos vários produtos 
de limpeza, alguns são para desinfetar 
(eliminar bactérias e vírus), e outros 
para retirar sujeira ou gordura. Ao 
misturamos sabão com água obtemos 
uma solução. 


