
IEBVM – ESTUDO DIRIGIDO – JULHO/2019        1 

 

ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês de agosto, a 
realização dos exercícios é uma boa oportunidade de revisão e levantamento das dúvidas 
dos conteúdos mais relevantes abordados no 2º trimestre.   

  

✓ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material para casa. Leve um 
pouco por dia. 

✓ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize para fazer as 
atividades com tranquilidade. 

✓ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você encontrará as 
atividades postadas por seus professores.   

✓ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e cadernos. Não é preciso 
copiar os enunciados. Basta apresentar todas as respostas e resoluções nos cadernos das 
respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser apresentadas na primeira 
aula que você tiver com cada um de seus professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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Questão 01 

Classifique os sistemas abaixo em: 1 – homogêneo 2 – heterogêneo 

a) Água com pouco açúcar.......... (      ) 

b) Ar atmosférico ......................... (      ) 

c) Água mineral ........................... (      ) 

d) Água destilada ........................ (      ) 

e) Água com excesso de sal ..... (      ) 

f) Álcool e água ....................... (      ) 

g) Sangue ................................. (      ) 

  

Questão 02 

Indique o número de fases e de componentes presentes em cada sistema: 

a) Isopor + água + óleo 

b) Granito + pólvora 

c) Óleo + água 

d) Água + álcool + vinagre 

e) Água com excesso de sal 

f) Água + gelo + álcool 

 

Questão 03 

Observe os sistemas a seguir e responda: 

 

a) Diferencie cada sistema quanto à classificação da matéria (substância pura simples, substância 

pura composta ou mistura). 

b) Determine a quantidade de cada tipo de átomo presente em cada sistema. 

c) Determine a quantidade de cada tipo de molécula presente em cada sistema. 


