
 

 

 

 

 

 

   1 – A afirmativa: "os sujeitos antigos usavam um determinado chá para curar dor de cabeça", é um 

exemplo de:  

 

(A) Conhecimento Científico 

(B) Conhecimento Filosófico 

(C) Conhecimento Teológico 

(D) Conhecimento Empírico 

 

2 – Método é entendido como a ordem em que se devem dispor os diferentes processos necessários 

para se atingir um resultado desejado; é a forma de proceder ao longo de um caminho, é uma forma 

de selecionar técnicas, forma de avaliar alternativas para uma ação. 

Em relação ao método científico, marque a única alternativa FALSA das citadas abaixo: (0,4) 

 

(A) Método científico é a tentativa de resolver problemas por meio de suposições, isto é, de   hipóteses, 

que possam ser testadas através de observações ou experiências. 

(B) Método científico é um conjunto de regras e passos para gerar o conhecimento e é utilizado 

somente por cientistas. 

(C) Método científico é o caminho que se deve seguir para levar à formulação de uma teoria científica. 

(D) Método científico pode ser definido como a maneira ou o conjunto de regras básicas empregadas 

em uma investigação científica. 

3 – Leia as afirmativas e marque a que estiver CORRETA. 

(A) Experiência controlada é uma técnica que utiliza dois grupos de teste, onde em um grupo o 
experimento será realizado e em um outro grupo nada será feito. 

(B) As hipóteses feitas através de muita observação podem ser consideradas leis científicas e depois 
auxiliar a formação de novas teorias. 

(C) Experimentação e Formulação de leis e teorias são as últimas etapas do método científico. 
(D) O grupo de controle, em uma experiência, é aquele em que a hipótese é confirmada. 

 
4 – “Possuem muitas estrelas e podem ter formato espiral, elíptico ou irregular.”  

A descrição acima corresponde a:  

 

(A) Nebulosas  

(B) Galáxias   

(C) Planetas  

(D) Aglomerados 
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5 – Leia as sentenças abaixo e marque aquela que está CORRETA. (0,4) 

(A) Asteroides e meteoros são corpos rochosos e metálicos que saem do espaço e entram na 
atmosfera de um planeta. 

(B) Meteoroides são grandes rochas de gelo que estão entre as órbitas de Marte e Júpiter.  
(C) Nebulosas são grandes nuvens de poeira cósmica e de gases, onde se originam estrelas. 
(D) Planeta é todo corpo rochoso e esférico, independentemente de seu tamanho, e que não emite 

luz e que orbita o Sol. 
 

6 – Leia as palavras do quadro abaixo. Escolha duas delas e explique seus significados.  

 

ESTRELAS, CONSTELAÇÕES, ANO-LUZ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
7 – Sobre nosso Sistema Solar, leia as afirmativas abaixo e marque F para as alternativas falsas e V 
para as verdadeiras.  
 
(   ) O Sol é a segunda estrela mais próxima de nós. 
(   ) Nosso Sistema solar é composto por 9 planetas ao todo. 
(   ) Fazendo uma comparação de tamanho, Júpiter é o maior planeta do Sistema. 
(   ) A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, sendo vizinha  de Vênus e Marte. 
(   ) Mercúrio é o primeiro planeta mais próximo do Sol e por isso é considerado o mais quente entre 

os planetas. 
(   ) Os planetas Júpiter, Saturno Urano e Netuno são conhecidos como gigantes gasosos, por serem 

os maiores do Sistema Solar e por não serem compostos principalmente de rocha ou outras 
matérias sólidas.  

 
8 – Cite dois Planetas-anões do nosso Sistema Solar e explique como um planeta é classificado como 
“anão”. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

9 - Sobre as frases abaixo, marque aquela que está INCORRETA. (0,4) 

(A)  Vênus é o único planeta do nosso Sistema que não possui satélite natural. 
(B) Júpiter é o planeta do Sistema Solar que possui maior quantidade de satélites naturais. 
(C) Satélites naturais são corpos celestes rochosos, sem luz, que atraídos pela gravidade de um 

planeta, giram em torno dele. 
(D)  Satélites artificiais são máquinas lançadas ao espaço pelo ser humano afim de obter informações 

sobre o espaço. 



 
10 – Observe o calendário lunar do mês de abril do ano passado. 

 
Identifique as fases indicadas nas 
letras A, B, C, D:  
A – __________________________ 
 
B – __________________________ 
 
C – __________________________ 
 
D – __________________________ 
 
OBS: A parte mais clara é a parte 
iluminada, que vemos durante a 
noite. 

 

 

11 – Após passado 7 dias da Lua Nova e com a mudança dos raios solares sobre a lua, que fase da 

Lua vamos ter? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

12 - Leia a tirinha abaixo: 

Sabemos que o Sol, a Lua e a Terra, são corpos celestes 
e que não possuem vida, mas o autor tirinha ironiza a 
relação entre esses três astros e o acontecimento de um 
fenômeno chamado eclipse solar. Escreva em qual 
quadrinho esse fenômeno está acontecendo. Explique 
o que é necessário para que o eclipse solar aconteça. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

 

 

 


