
 

 

 

 

 

 

   1 – Leia o trecho a seguir. 

 

     As coisas e fatos que motivam nosso interesse também despertam nossa curiosidade e atraem 

nossa observação. A ciência nasce desta ação simples, a observação curiosa de algo em que temos 

interesse. Para isto não precisamos necessariamente dos grandes laboratórios ou das fórmulas 

matemáticas. Quando observamos algo que nos interessa queremos entender, saber mais, 

encontrar explicações para o que observamos. A ciência é isto. 
 

LANA, C. R. Ciência: o que é isso? In: Uol Educação, Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/ciencias/ciencia-o-

que-e-isso.jhtm>. 

 

De acordo com o que estudamos o Método Científico é fundamental para a Ciência. Explique para 

que serve o método e escreva as suas principais etapas.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2 – Com base no conhecimento que já possuía, Galileu, antes de realizar seu experimento, afirmou 
que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma altura, 
deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Tal afirmação é um exemplo de: 
(Apenas uma alternativa está correta!)  
 
(A) lei  
(B) hipótese  
(C) teoria 
(D) experimentação 
 

 

3 - Explique com suas palavras o que é uma experiência controlada. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4 - A tirinha abaixo apresenta um diálogo entres dois animais sobre o lançamento de seres vivos 

ao espaço. Observe-a. 

                          

 

De acordo com o diálogo dos animais, a etapa do método científico que eles estão se referindo 

é:  
 

 (A) Experimentação  

 (B) Conclusões 

 (C) Análise de resultados  

(D) Levantamento de hipótese 

 
5- Dê o significado de LEI e Teoria em Ciências. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

6 - A professora de ciências da escola de Lívia pediu que ela fizesse uma pesquisa de imagens de 

alguns corpos celestes. Entre eles, deveria encontrar imagens de meteorito, meteoro e asteroide. 

Enquanto realizava a pesquisa, os irmãos de Lívia se aproximaram para ver o que ela estava 

fazendo e ficaram bastante interessados com as imagens. Por serem muito curiosos Matheus e 

Arthur começaram a perguntar: 

- “Lívia o que você está fazendo com essas figuras estranhas?”, perguntou Arthur. 

- “Ah, é um trabalho da escola. A professora pediu para procurar por figuras de corpos celestes”, 

respondeu Lívia. 

- “O que são corpos celestes?”, perguntou Matheus – que assim como Arthur não havia estudado 

Astronomia na escola. 

- “São as coisas que ficam no espaço: as estrelas, os meteoros e até os planetas”, respondeu Lívia. 

Os gêmeos ainda não haviam entendido tudo, mas como sua irmã começou a mostrar as figuras 

para o trabalho, ficaram ainda mais interessados no assunto e continuaram a fazer perguntas. 



Agora é sua vez de ajudar Lívia a explicar um pouco de Astronomia aos irmãos dela. Observe as 

imagens abaixo e responda às questões que Lívia teve de responder a seus irmãos mais novos. 

Pense bem antes de responder!!! 

FIGURA 1 

 

Asteroide 

FIGURA 2 

 

Meteorito Bendegó 

    (o maior encontrado no 

Brasil) 

FIGURA 3 

 

Meteoro 

a) Qual é a diferença de entre asteroide e meteoro?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) A figura 3 não é uma estrela cadente? Por quê?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7 - Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) A Terra e Marte se movem pela mesma órbita, ao redor do Sol. 

(B) Existem três planetas entre o Sol e a Terra. 

(C) O cinturão de asteroides se localiza entre as órbitas de Vênus e Terra. 

(D) Corpos celestes são astros que podem ser luminosos como as estrelas e iluminados como os 

planetas. 

 

8 –  Leia com atenção as informações abaixo e marque apenas a que estiver INCORRETA. 

 

(A) Quando um corpo celeste rochoso, que pode ser um pedaço de asteroide, fica vagando pelo 

espaço, recebe o nome de meteoroide. 

(B) O Sol nos parece ser a maior estrela que existe, mas sabemos que ele é uma estrela de 

temperatura e diâmetro médios. 

(C) As constelações são grandes nuvens de poeira e gases que formam as estrelas. 

(D) Se uma estrela que está a anos-luz da Terra “morrer” neste momento, é possível ainda ver sua 

luz durante um período, de acordo com sua distância. 

 



9 – Marque as alternativas abaixo com V e F indicando quais são verdadeiras e quais são falsas. 

(     ) O ano-luz é uma medida que serve para calcular quanto tempo demora para ir de um planeta 

a outro. 

(        ) As estrelas de temperatura mais quentes são as vermelhas. 

(        ) A cor de uma estrela é determinada por sua temperatura. 

(       ) Não conseguimos enxergar as outras estrelas durante o dia por causa da proximidade do 

Sol e de sua luz. 

10 - Relacione os conceitos ligando-os às palavras correspondentes: 
 

a) Astro que não possui luz própria e gira ao 

redor de um astro que emite luz.  

  

b) Corpo celeste iluminado, que se 

movimenta ao redor de um astro, sem luz, 

maior que ele. Conhecemos diversos 

desses corpos. A Lua, Io e Ganimedes 

são alguns exemplos. 

  

c) Local de origem das estrelas. É formada 

de gases e poeira cósmica. 

  

d) Corpo celeste utilizado para a observação 

do espaço, da atmosfera da Terra e auxilia 

também as transmissões de programas de 

TV. 
 

e) É um enorme conjunto de estrelas, 

planetas, gás e poeiras ligados pela força 

da gravidade. 

11 – Escreva quais são os planetas do nosso Sistema Solar partindo do Sol (na ordem). Depois de 

escrever, circule os que são gasosos. 

 SOL - ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

                       

12 - Responda às perguntas a seguir. 

a) Todos os planetas do Sistema Solar possuem satélites naturais, como a Terra tem a Lua? Dê 

um exemplo para justificar sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Qual é o maior planeta do nosso sistema?  

______________________________________________________________________________ 

NEBULOSA 

GALÁXIA 


