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Método científico  

Metodologias do ensino de ciências naturais 

 

1. “Você já reparou que os humanos são todos muito parecidos entre si quando comparamos 

com outras espécies de mamíferos? A nossa espécie apresenta características únicas 

particulares a ela. Essas são compartilhadas por todos os humanos, mas não o são com as outras 

espécies de seres vivos. Assim, essas são chamadas características humanas exclusivas ou 

diagnósticas” 

(http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/material-

aluno/modulo02/Ciencias_Natureza_Nova_Eja_Aluno_Mod02_Vol01.pdf). 

O estudo da biodiversidade e a compreensão da importância da diferença para a evolução nas 

aulas de Ciências, bem como a percepção que, apesar das diferenças, somos todos humanos, é 

fundamental no combate aos casos de bullying e de discriminações. Assim, a escola, para atingir 

esse objetivo, deve: 

(A) evitar atividades que toquem nos temas bullying ou discriminação, não incentivando assim 

estes problemas. 

(B) procurar profissionais que possam conversar com os alunos que sofrem e praticam bullying, 

resolvendo assim os problemas não curriculares. 

(C) promover atividades que desestimulem orientações culturais, religiosas e sexuais que se 

distanciem das normas instituídas. 

(D) desestimular as brincadeiras do tipo bullying que, apesar de naturais, devem ser aceitas 

apenas fora da escola. 

(E) estimular atividades curriculares que valorizem a diversidade biológica e cultural da nossa 

espécie, esclarecendo o que é bullying e como coibi-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário 

Gabarito letra E 

De acordo com os PCN: É importante o estudo do ser humano considerando-se seu corpo como um todo dinâmico, 

que interage com o meio em sentido amplo. Tanto os aspectos da herança biológica quanto aqueles de ordem cultural, 

social e afetiva refletem-se na arquitetura do corpo. O corpo humano, portanto, não é uma máquina e cada ser 

humano é único como único é seu corpo. Nessa perspectiva, a área de Ciências pode contribuir para a formação da 

integridade pessoal e da autoestima, da postura de respeito ao próprio corpo e ao dos outros, para o entendimento 

da saúde como um valor pessoal e social, e para a compreensão da sexualidade humana sem preconceitos. Assim, a 

escola deve estimular atividades curriculares que valorizem a diversidade biológica e cultural da nossa espécie, 

esclarecendo o que é bullying e como coibi-lo. 



 

8 
 

Convidados a expor suas ideias para explicar determinado fenômeno e a confrontá-las com 

outras explicações, eles podem perceber os limites de seus modelos e a necessidade de novas 

informações...” 

(Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais) 

O texto acima se refere ao momento em que os alunos estão em um movimento denominado: 

A) sistematização 

B) auto-avaliação 

C) ressignificação 

D) inclusão 

E) generalização 

 

 

 

 

 

 

Seres Vivos I 

 

12. Certos tipos de fungos terrestres produzem uma estrutura conhecida como corpo de 

frutificação, que: 

(A) atrai predadores, afastando-os do micélio subterrâneo, que é a parte vital do fungo. 

(B) realiza as trocas gasosas com o ambiente. 

(C) é um órgão reprodutor. 

(D) sempre apresenta efeito alucinógeno sobre mamíferos. 

(E) atrai polinizadores, em função de sua cor ou odor. 

 

 

 

 

 

 

Comentário 

Gabarito letra C 

Quando os alunos confrontam seus conhecimentos prévios com outras explicações, eles podem dar novos 

significados para os conhecimentos.  

Comentários: 

Gabarito letra C 

Os fungos são organismos especializados em decompor matéria orgânica através de digestão extracorpórea. Sua 

reprodução pode ocorrer através da produção de esporos liberados pelos seus corpos de frutificação, que são órgão 

reprodutivos especializados. Em determinados grupos de fungos os cogumelos são esses corpos de frutificação.  
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20. Os domínios Archaea e Bacteria englobam micro-organismos com características 

morfológicas bem definidas. Estes seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como 

a) membrana plasmática e organelas membranosas. 

b) inclusões citoplasmáticas e envoltório nuclear. 

c) moléculas de DNA lineares e plasmídeos. 

d) material genético disperso e ribossomos. 

e) citoesqueleto e parede com peptidoglicano. 

 

 

 

 

 

 

Seres Vivos II 

21. Entre os vegetais observa-se o predomínio das Angiospermas, sendo que o Brasil é o país 

mais rico neste grupo (Shepard apud BARATA, G. Digitalização restaura obra do século XIX. 

Cienc. Cult.). A característica exclusiva das Angiospermas que contribuiu para a sua ampla 

distribuição é a: 

A) fabricação de grãos de pólen; 

B) produção de frutos; 

C) presença de vasos condutores de seiva; 

D) produção de sementes; 

E) presença de estróbilos. 

 

 

 

 

 

 

22. A cebola, a cana-de-açúcar, a palmeira, a bananeira e a melancia representam exemplos de 

caules, respectivamente, do tipo: 

A) bulbo - colmo - rizoma - rastejante - estipe 

Comentários: 

Gabarito letra D 

Ambos são procariontes e, portanto, não possuem carioteca e seu DNA circular se encontra solto no citoplasma 

junto de ribossomos 70S.  

Comentários: 

Gabarito letra B 

As angiospermas são vegetais que apresentam adaptações como grãos de pólen, dupla fecundação e flores vistosas, 

contudo, a presença de frutos foi fator crucial para garantir a dispersão das mesmas pela atração de animais que se 

alimentam dos mesmos.  
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C) crescimento, sustentação, revestimento, condução de seiva bruta e condução de seiva 

elaborada 

D) fotossíntese, crescimento, sustentação, condução de seiva bruta e condução de seiva 

elaborada 

E) fotossíntese, revestimento, crescimento, condução de seiva elaborada e condução de seiva 

bruta 

 

 

 

 

 

 

Seres Vivos III 

31. Assistindo a um filme sobre animais, os alunos descobriram que todos os representantes dos 

poríferos são aquáticos, sendo a maioria marinhos. Apresentam forma, cores e tamanhos 

variados. Em relação à sua reprodução, pode-se afirmar que: 

A) são seres que apresentam um alto poder de regeneração e se utilizam disso para a sua 

reprodução sexuada 

B) as esponjas se reproduzem tanto sexuada como assexuadamente e a maioria das espécies é 

hermafrodita 

C) apresentam desenvolvimento direto porque a blástula se desenvolve originando um 

organismo chamado larva 

D) quando as condições ambientais ficam desfavoráveis, formam gêmulas que são os gametas 

feminino e masculino 

E) a maioria das esponjas apresentam pólipos ou medusas que são seus órgãos sexuais dioicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários: 

Gabarito letra A 

Xilema e floema são tecidos de condução, esclerênquima e colênquima de sustentação, meristemas podem dar 

origem a qualquer tecido e epiderme de revestimento.  

Comentários: 

Gabarito letra B 

As esponjas são o primeiro grupo de animais porque são os primeiros seres a atingirem o estágio de blástula. Sua 

reprodução pode ser assexuada por brotamento ou sexuada com a formação de uma larva trocófora que se fixa em 

regiões diferentes do parentais.  
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HEREDITARIEDADE E GENÉTICA 

46. A Galactosemia é uma doença genética autossômica recessiva que faz parte de um grupo de 

patologias chamadas de Erros Inatos do Metabolismo (EIM), caracterizada por uma inabilidade 

em converter a galactose em glicose, levando a um acúmulo de metabólitos da galactose no 

organismo, que passa a ter níveis elevados e tóxicos circulantes. Algumas consequências podem 

se manifestar na pessoa com Galactosemia como doenças neurológicas, catarata e dificuldades 

de aprendizagem. O Teste do Pezinho chamado de “Master” pode detectar mais de 30 doenças, 

entre elas a Galactosemia. Este diagnóstico precoce pode ocorrer mesmo antes da manifestação 

dos sintomas, evitando, assim, o risco de lesões irreversíveis. O indivíduo que nasce com 

Galactosemia deverá apresentar o seguinte genótipo para essa característica: 

A) Epistático recessivo. 

B) Homozigoto recessivo. 

C) Homozigoto dominante. 

D) Heterozigoto dominante. 

 

 

 

 

 

 

47. Suponha que do cruzamento de um pato e uma pata, ambos de pelo branco, nasça um pato 

de pelo preto, que é a característica recessiva. Sobre essa situação, é correto afirmar que afirmar 

que 

A) os pais do pato preto são homozigotos. 

B) o pato preto é heterozigoto. 

C) os pais do pato preto são heterozigotos. 

D) o pato preto tem o mesmo genótipo dos pais. 

 

 

 

 

Comentários: 

Gabarito letra B   

Lacraia e camarão são do mesmo filo, assim como lesmas e polvos (moluscos), pepino do mar é um equinodermo e 

sanguessugas anelídeos.  

Comentários: 

Gabarito letra B 

O enunciado já diz que a doença é autossômica recessiva. Sabemos que para o alelo recessivo se manifestar, é 

necessário que o genótipo do indivíduo seja homozigoto recessivo.  

Comentários: 

Gabarito letra C 

Para que um casal em que ambos os indivíduos apresentam fenótipo dominante gere um descendente de fenótipo 

recessivo, é necessário que tanto o macho quanto a fêmea sejam heterozigotos. Assim, haverá 25% de chances do 

filhote ser um homozigoto recessivo.  



 

35 
 

PROGRAMAS DE SAÚDE 

62. As revoluções comportamentais, como a liberdade sexual devido ao surgimento da pílula 

anticoncepcional que ocorreram ao final da década de 60 foram uma das causas da epidemia de 

AIDS que ocorreu na década de 80. Tal fato deveu-se muito às trocas de parceiros sexuais e à 

falta de uso de preservativos. Abaixo estão listadas outras doenças transmitidas sexualmente. 

Aquelas causadas por bactérias e protozoários, respectivamente, são: 

A) tricomoníase, sífilis; 

B) tricomoníase, hepatite B; 

C) sífilis, tricomoníase; 

D) sífilis, hepatite B; 

E) hepatite B, sífilis 

 

 

 

 

 

 

63. A Filariose linfática humana, também conhecida como elefantíase, é causada por um 

helminto da classe Nematoda, ordem Filariidae. 

Esse helminto é o 

(a) Enterobius vermicularis 

(B) Wuchereria bancrofiti 

(C) Strongiloides stercollaris 

(D) Ancylostoma duodenale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Sífilis é uma bacteriose causada pela Treponema pallidum enquanto a tricomoníase é causa pelo Tricomona vaginalis 

que é um protozoário flagelado sexualmente transmitido e que infecta homens com menos frequência do que 

mulheres (aproximadamente 20% das mulheres em idade fértil).  

Comentários: 

Gabarito letra B 

Enterobius vermicularis é o nematelminto causador da Oxiuriase. Taenia solium causadora da teníase em quem 

ingerir suas larvas; Schistosoma mansoni, agente causador da Esquistossomose e, por fim, Ascaris lumbricoides são 

causadores da ascaridíase.  
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70. Em algumas culturas e religiões humanas, como a dos Judeus e a dos Muçulmanos, a carne 

de porco não é consumida por diferentes razões. Uma pessoa que respeite firmemente esse 

preceito não se contaminaria com o parasita 

a) Ascaris lumbricoides. 

b) Necator americanus. 

c) Taenia solium. 

d) Taenia saginata. 

e) Schistosoma mansoni. 

 

 

 

 

 

 

Universo, Sistema Solar e Terra 

 

71. O grande desenvolvimento das ciências naturais no século XX permitiu explicações com base 

no conhecimento científico. 

Assim, a teoria do big bang, também conhecida como teoria da grande explosão, explica como 

surgiu o/a 

(A) universo. 

(B) formação das estrelas. 

(C) vida na terra. 

(D) planeta Terra. 

 

 

 

 

 

72. A Terra completa os seus movimentos de rotação e de translação, respectivamente, em: 

(A) um dia e noventa dias 

(B) um dia e um ano 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Dentre as alternativas, o único gênero de parasitas transmitido pelo consumo de carne malcozida é o da Taenia. No 

entanto, a Taenia saginata é transmitida pela carne bovina, enquanto a Taenia solium é transmitida pela carne suína.  

Comentários: 

Gabarito letra A 

Tudo começou com uma grande explosão! A teoria do Big Bang explica o surgimento do universo.  
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Rochas e Solos 

76. “As beachrocks de Jaconé foram descritas por Charles Darwin no dia 9 de abril de 1832, um 

dia após passar pela Serra da Tiririca. São rochas sedimentares (...) que possuem 

indiscutivelmente uma importância gigantesca para a história do Planeta Terra, tendo vestígios 

do homem de aproximadamente 4.000 anos. Segundo estudo feito por docentes da UFRJ e da 

UFF, publicado na Revista Brasileira de Geociências, o local é descrito como de inegável 

enquadramento destas rochas como patrimônio geológico, seja pela sua importância histórica 

e cultural, seja pelas informações geológicas que ela pôde fornecer.” 

(http://maricainfo.com/2014/04/25/a-historia-de-charles-darwin-emmarica.html) 

As beachrocks encontradas entre Maricá e Saquarema são rochas sedimentares. São exemplos 

de rochas sedimentares: 

(A) o gnaisse e o arenito. 

(B) o calcário e o gnaisse. 

(C) o argilito e o basalto. 

(D) o basalto e o gnaisse. 

(E) o arenito e o argilito. 

 

 

 

 

 

 

 

77. Entre as doenças causadas por vermes e transmitidas pelo contato direto com o solo, tem-

se como exemplo a: 

(A) esquistossomose. 

(B) toxoplasmose. 

(C) filariose. 

(D) ancilostomose. 

(E) elefantíase. 

 

 

 

Comentários: 

Gabarito letra E 

O gnaisse é uma rocha metamórfica formada a partir da deformação de granitos, enquanto o basalto trata-se de uma 

rocha ígnea extrusiva, possui elevada dureza e pouca idade. Dessa forma, todas as opções que as contivesse como 

opções estavam erradas. Na Letra E, temos o arenito e o argilito, rochas compostas principalmente por detritos de 

areia e argila respectivamente, causado pela erosão marinha da praia de Jaconé ao longo dos milhares de anos. 
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Método científico  

Metodologias do ensino de ciências naturais 

 

1. “Você já reparou que os humanos são todos muito parecidos entre si quando comparamos 

com outras espécies de mamíferos? A nossa espécie apresenta características únicas 

particulares a ela. Essas são compartilhadas por todos os humanos, mas não o são com as outras 

espécies de seres vivos. Assim, essas são chamadas características humanas exclusivas ou 

diagnósticas” 

(http://projetoseeduc.cecierj.edu.br/eja/material-

aluno/modulo02/Ciencias_Natureza_Nova_Eja_Aluno_Mod02_Vol01.pdf). 

O estudo da biodiversidade e a compreensão da importância da diferença para a evolução nas 

aulas de Ciências, bem como a percepção que, apesar das diferenças, somos todos humanos, é 

fundamental no combate aos casos de bullying e de discriminações. Assim, a escola, para atingir 

esse objetivo, deve: 

(A) evitar atividades que toquem nos temas bullying ou discriminação, não incentivando assim 

estes problemas. 

(B) procurar profissionais que possam conversar com os alunos que sofrem e praticam bullying, 

resolvendo assim os problemas não curriculares. 

(C) promover atividades que desestimulem orientações culturais, religiosas e sexuais que se 

distanciem das normas instituídas. 

(D) desestimular as brincadeiras do tipo bullying que, apesar de naturais, devem ser aceitas 

apenas fora da escola. 

(E) estimular atividades curriculares que valorizem a diversidade biológica e cultural da nossa 

espécie, esclarecendo o que é bullying e como coibi-lo. 

 

2. Durante uma atividade prática para responder à pergunta “De que se alimentam as plantas?”, 

o professor propôs um experimento em que a turma, dividida em grupos, acompanhou o 

desenvolvimento de plantas da mesma espécie, durante uma semana. Cada grupo recebeu 

quatro mudas a, b, c e d. As mudas b e d foram colocadas dentro de sacos plásticos 

transparentes, amarrados após a retirada do excesso de ar; as plantas a e b permaneceram em 

ambiente iluminado, enquanto c e d ficaram no escuro. 
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Óptica e Ondas 

236. Quando uma pessoa está na borda de uma piscina e observa um objeto que está parado 

no fundo desta, existe uma diferença entre a posição real do objeto e a posição aparente em 

que o observador a enxerga. Assinale a alternativa que explica a causa dessa diferença entre a 

posição real de um objeto na água e a posição aparente em que uma pessoa a enxerga de fora 

da água. 

a) Efeito de polarização da luz ao refletir na superfície da água. 

b) Diferença de temperatura entre a água e o ar. 

c) Dilatação anômala da água. 

d) Diferença entre os índices de refração da água e do ar. 

e) Efeito de anisotropia pelo qual o índice de refração da água varia com o ângulo de incidência. 

 

237. Um espelho côncavo será utilizado para a obtenção de uma imagem de um determinado 

objeto. As características desejadas para essa imagem são: real, invertida e de tamanho maior 

do que o objeto. 

Em relação ao eixo principal do espelho, o objeto deve ser posicionado 

a) sobre o foco 

b) entre o foco e o vértice 

c) após o centro de curvatura 

d) sobre o centro de curvatura 

e) entre o centro de curvatura e o foco 

 

238. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: Os(as)______ são dispositivos 

ópticos que refratam a luz e são utilizadas em óculos, telescópios, câmeras fotográficas, 

microscópios e outros instrumentos. São transparentes e limitadas por duas faces. 

a) Espelhos 

b) Filtros polarizados 

c) Água 

d) Lentes 

e) Cristalino 
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E) variação de entropia e o sentido da seta do tempo. 

 

258. Até algum tempo atrás, adolescentes colecionavam figurinhas que brilhavam no escuro. 

Essas figuras apresentam em sua composição uma substância chamada sulfeto de zinco (ZnS). 

Este fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõe os átomos desta substância 

absorvem energia luminosa e “saltam” para níveis de energia mais externos. No escuro, estes 

elétrons retornam aos seus níveis de origem liberando energia luminosa e fazendo a figurinha 

brilhar. Este fenômeno pode ser explicado considerando o modelo atômico proposto por 

A) Thomson. 

B) Dalton. 

C) Lavoisier. 

D) Bohr. 

E) Linus Pauling. 

 

Tabela periódica 

259. É fácil se tornar uma presa de preconceitos. Todos “sabem” que metais alcalinos “querem” 

perder um elétron para formar cátions. De fato, isso não é verdadeiro: são necessários 502 kJ para 

remover o elétron 3s de um mol de átomos de sódio livres, ou seja, na forma de átomos isolados. 

Entretanto, 53 kJ de energia é liberada quando mais um elétron é adicionado a um mol de átomos 

de sódio. Em outras palavras, o sódio, na realidade, iria preferir ter um conjunto completo de 

elétrons 3s em vez de ter o orbital 3s vazio. O motivo pelo qual isso normalmente não acontece 

é porque o sódio está, em geral, combinado com um elemento que tem uma afinidade 

eletrônica maior; por isso, ele “sai perdendo” na competição pelos elétrons de valência. Qual a 

distribuição eletrônica abaixo corresponde a do átomo de sódio (11Na)? 

a) 1s2  2s2  2p6  3s2 

b) 1s2  2s2  2p6  3s2  3p3 

c) 1s2  2s2  2p6  3s1 

d) 1s2  2s2  2p6 3s1  3p6 

 

260. O alumínio e o índio estão ambos no grupo 13 da tabela periódica. O alumínio forma cátions 

com três cargas positivas enquanto o índio forma cátions com três cargas positivas e cátions 

com apenas uma carga positiva. A tendência manifestada pelo índio para formar cátions com 

duas unidades mais baixas se deve ao efeito 

A) fotoelétrico. 

B) do par inerte. 
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(E) Compostos fracamente polares não são solúveis em solventes de baixa polaridade, enquanto 

compostos de reduzida polaridade são solúveis em solventes polares.  
 

270. Observe a figura: 

 

No conjunto de situações representadas na figura acima, estão presentes, predominantemente, 

quantos estados físicos da água? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

  
 

Ligações Químicas: Ligação Metálica. 

Processo de separação de misturas. 

271. Um estudante de química encontrou, na bancada do laboratório, um frasco sem rótulo 

contendo uma substância desconhecida inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes 

e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e de ebulição, boa condutividade  

elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica. A partir das informações coletadas, 

ele pode concluir acertadamente que o tipo de ligação predominante na citada substância era 

A) covalente polar. 

B) metálica 

C) covalente apolar. 

D) iônica 

  

272. A palha de aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar 

louças, é um emaranhado de fios leves e finos que servem para a remoção por atrito dos 

resíduos aderidos aos objetos. 

A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é a 

A) ductilidade. 
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261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 

C A D A C D C A A B 

 

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 

B A D D B D E E E E 

 

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 

B E A A A C E A C D 

 

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 

C A D A D D D A A A 

 

301 302 303 304 305 306 

D D A B C D 

 

 


