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1º) O tema “teoria da evolução” tem provocado debates em certos
locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades
contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica
está centrada no termo teoria que, no entanto, tem significado bem
definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é:
(A) Sinônimo de lei científica, que descreve regularidades de
fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles.
(B) Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem
comprovação experimental.
(C) Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o
senso comum para explicar fatos do cotidiano.
(D) Uma ideia, apoiada no conhecimento científico, que tenta explicar
fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre
eles.
(E) Uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão
comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade
incontestável.
2º) Ao examinar um fenômeno biológico, o cientista sugere uma
explicação para o seu mecanismo, baseando-se na causa e no efeito
observado. Esse procedimento:
01. Faz parte do método científico.
02. É denominado formulação de hipóteses.
04. Deverá ser seguido de uma experimentação.
08. Deve ser precedido por uma conclusão.
Dê como resposta a soma dos números das asserções corretas.
3º) Explique o que é e qual a finalidade da hipótese científica.
4º) A partir das informações dadas, enumere as informações, em
ordem sequencial, de acordo com as etapas do método científico:
( )Conclusões
( )Possíveis respostas para a pergunta em questão (hipótese)
( )Etapa experimental
( ) Dúvida sobre determinado fenômeno da natureza
( ) Levantamento de deduções

5º) Desde há muito que o homem descobriu as desvantagens da falta
de um planejamento das atividades; igualmente percebeu vantagens
em trabalhar segundo uma ordem, empregando sutis processos de
atividade racional e prática na resolução de seus problemas. O
cientista também executa suas investigações desta forma, em etapas
bem marcantes que, no conjunto, classifica-se como:
a) Método Científico;
b) atitudes científicas;
c) conhecimento científico;
d) grupo controle.
6º) Leia o texto a seguir com atenção.
"No esforço para entender a realidade, somos um homem que tenta
compreender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o
mostrador e os ponteiros, escuta o tique-taque, mas não tem como
abrir a caixa. Sendo habilidoso, pode imaginar o mecanismo
responsável pelo que ele observa, mas nunca estará seguro de que
sua explicação é a única possível."
(Essas palavras foram ditas pelo cientista Albert Einstein, referindo-se
ao caminho das descobertas científicas, e extraídas do livro
FAVARETO, J. A. "Biologia." 1 ed. São Paulo: Moderna. v. único, p.
2.)

Em relação à ciência e ao método científico, assinale a(s)
proposição(ões) CORRETA(S).
(01) A ciência pode ser entendida como um contingente aleatório e
estático do conhecimento, baseado em observação, experimentação
e generalização.
(02) Uma vez levantada, por indução, uma hipótese para explicar um
fenômeno, os cientistas fazem uma dedução, prevendo o que pode
acontecer se sua hipótese for verdadeira.
(04) Os experimentos, capazes de testar as hipóteses formuladas,
devem lidar com uma parte do problema de cada vez e ser
cuidadosamente controlados.
(08) Confirmados os resultados, eles devem ser publicados em
jornais diários locais, de grande circulação, para que possam ser
analisados e criticados pela população em geral, constituindo-se,
então, em leis científicas.
(16) As conclusões do método científico são universais, ou seja, sua
aceitação não depende do prestígio do pesquisador, mas de suas
evidências científicas.
Soma ( )
7º) Analise os itens a seguir.
I. Levantamento de deduções;
II. Formulação de hipótese;
III. Experimentos que podem ser realizados;
IV. Observação de um fato.
Os itens listados são etapas simplificadas do método científico. Podese prever que os passos lógicos desse método seria:
8º) Escreva em notação normal

a) 5,126 · 102
b) 8,56 · 104
c) 2,45 · 10-3
d) 2,56782 · 10-4
9º) Escreva em notação científica
e) 5200000
f) 0,00125
g) 0,000561
h) 45682
i) 450000000
j) 360000
k) 0,586
l) 12564,5
m) 0,00061
n) 0,0504
o) 0,512
10º) Efetuar as operações com notação científica
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

5 · 1011 + 1,6 · 1012
6 · 1012 - 1,6 · 1010
3 · 104 - 2 · 103
9 · 106 · 4 · 107
6 · 108/0,5 · 106
8 · 1015/2 · 1022
(4 · 105)3
(6 · 102)6
3 · 107/3 · 10-7
1018/10-20
(5 · 105/3 · 10-3)2
(4 · 106 · (6,2 · 1022)2)/1,3 · 1056

