
 

Correção de atividades: 
Aula 04/05 (as respostas estão na ordem das atividades) 

 

Após misturar todos os ingredientes responda: 

1) Homogênea 
2) Apenas uma fase 
3) Não tem como distinguir o sal e o açúcar  
4) O solvente foi à água e o soluto o acúcar e o sal  

 
Aula 11/05 (as respostas estão na ordem das atividades) 

1) Filtração; Evaporação; Catação; Peneiração; Decantação. 

2) Heterogênea; homogênea; homogênea;  

3)  

a) Heterogênea - Decantação 

b) Heterogênea - Catação 

c) Heterogênea – Peneiração 

4) C) evaporação 

5) A) Decantação B) Filtração 

 

Colar ou copiar o texto e as atividades no caderno e respondê-las 
 

O tratamento da água 
Para se tornar apropriada para o consumo, a água passa por tratamento adequado.  
A água potável. A água que utilizamos no dia a dia é uma mistura homogênea que provém 

principalmente de rios, lagos, represas e nascentes.  
Embora a maior parte da água obtida na natureza pareça limpa, ela raramente é potável, ou seja, 

própria para o consumo. Nela, podem estar presentes determinados materiais ou agentes patogênicos 
(que provoca ou pode provocar doenças), que precisam ser separados e eliminados da água por meio de 
um tratamento adequado. Após ser tratada, a água pode ser distribuída para ser consumida pela 
população.  

 
As estações de tratamento de água  
Estações de tratamento de água são locais com equipamentos destinados a realizar o tratamento 

da água doce encontrada na natureza e torná-la própria para o consumo. A água potável obtida com o 
tratamento contém sais minerais dissolvidos e, portanto, é uma mistura homogênea.  

Antes de chegar às estações de tratamento, a água passa por grades que a filtram e impedem a 
entrada de animais aquáticos e objetos sólidos relativamente grandes como galhos e folhas. Depois, a água 
segue para uma série de tanques, no quais é submetida a um processo gradual de limpeza. A água tratada 
é enviada por tubos e canos subterrâneos até as residências e aos demais estabelecimentos da cidade.  
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Saiba mais!  
A água potável e água pura  
Água potável não é sinônimo de água pura. Mesmo que a água passe por um tratamento para 

torná-la potável, ela continua sendo uma mistura homogênea.  
O termo água pura se aplica à água completamente isenta de qualquer outro material, inclusive sais 

minerais, e ela não é encontrada na natureza.  
Para ser bebida por nós, a água deve ser incolor, insípida (sem sabor) e inodora (sem cheiro). Ela 

deve estar livre de materiais ou agentes patogênicos (que provoca ou pode provocar doenças) que são 
prejudiciais, mas deve conter sais minerais em quantidade necessária à nossa saúde.  

A água potável é encontrada em pequena quantidade no nosso planeta e não está disponível 
infinitamente. Por ser um recurso limitado, o seu consumo deve ser planejado. 

 
Atividade  
 

1) O que significa dizer que a " A água que utilizamos no dia a dia é uma mistura homogênea"?  
 

2) A Lagoa dos Barros que fica entre Osório e Santo Antônio da Patrulha recentemente esteve 
contaminada por agentes patogênicos, sendo proibido o uso da água por banhistas. O que são 
agentes patogênicos?  

 
      3) Como deve ser a água própria para o consumo?  
 
Sugestão de vídeo 
 
 Estação de tratamento de água - como funciona? https://www.youtube.com/watch?v=YcLtPJBjdAc  
 
Animação Passo a Passo: Tratamento da Água https://www.youtube.com/watch?v=4Dw-6L48OTo 
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