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1. Um casal, antes de iniciar a vida sexual, conversaram com um médico em busca de orientações 

seguras sobre sexualidade. Após esclarecerem suas dúvidas, resolveram que para se proteger 
de uma possível gravidez indesejada, a mulher começaria a fazer uso de pílula anticoncepcional 
e o homem faria uso do preservativo masculino. 

a) Qual a diferença entre o modo de ação dos métodos contraceptivos escolhidos pelo casal?  

b) Qual a importância do método utilizado pelo homem mesmo sabendo que a mulher já utiliza 

pílula anticoncepcional?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos  
e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização  
do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 5/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) O preservativo masculino é um método de barreira que impede a passagem  
dos espermatozoides, evitando o seu encontro com o ovócito, e impede, 
consequentemente, a fecundação. Já a pílula anticoncepcional é um método 
contraceptivo hormonal, que libera hormônios no corpo feminino, inibindo  
a ovulação e, em alguns casos, a menstruação.  
b) A importância de o homem usar o preservativo masculino, mesmo com a mulher 
fazendo o uso de pílula anticoncepcional, dá-se porque o preservativo protege 
contra ISTs e a pílula anticoncepcional não oferece essa proteção. Além disso, 
a responsabilidade de proteção deve ser compartilhada entre o casal, e não 
considerada uma responsabilidade apenas da mulher. 

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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2. Leia a manchete da notícia a seguir sobre a incidência de uma IST entre os jovens brasileiros para 

responder às perguntas.  

Incidência de aids triplica entre jovens brasileiros 

Fonte: Jornal Estado de Minas Gerais. Disponível em: 

<www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/10/23/interna_gerais,910585/incidencia-da-aids-triplica-entre-jovens-brasileiros.shtml>. 

Acesso em: 02 de out. 2018. 

a) Cite duas medidas que podem ser tomadas para minimizar a incidência da IST citada.  

b) Como funciona o tratamento para essa IST?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento  
de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 6/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) Podem ser citados: uso de preservativos nas relações sexuais; não compartilhar 
seringas; utilização de instrumentos cortantes ou perfurantes como alicates,  
agulhas e lâminas de barbear devidamente esterilizados.  
b) Ainda não existe cura para a aids e seu tratamento é realizado por meio de 
medicamentos cuja finalidade é reduzir a multiplicação do vírus no organismo 
humano, melhorando a qualidade de vida dos portadores do vírus.  

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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3. A imagem a seguir mostra uma campanha realizada pelo Ministério da Saúde. 

Governo Federal/Ministério da Saúde 

 

a) Qual a importância de as gestantes fazerem o teste dessa IST? 

b) Cite pelo menos um sintoma que pode caracterizar essa IST. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento  
de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 6/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) A gestante deve fazer o teste de sífilis para que, caso seja detectada a bactéria 
responsável pela infecção, possa procurar um médico, que vai receitar o tratamento 
mais adequado, evitando, assim, possíveis problemas ao feto, uma vez que a 
bactéria que causa a sífilis pode ser transmitida ao feto causando sífilis congênita. 
b) Pode ser citado: o surgimento do cancro duro, pequena ferida que não dói nem 
coça, nos órgãos genitais ou na boca e que desaparece após alguns dias sem deixar 
cicatriz; feridas e manchas vermelhas pelo corpo, que também desaparecem após 
algum tempo, etc.  

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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4. Um estudante, ao aproximar uma régua de plástico de pequenos pedaços de papel observou que 

nada aconteceu. Então, atritou a régua em sua blusa de lã, e em seguida, aproximou novamente a 
régua dos pequenos pedaços de papel, observando que ambos se atraíam.  

Explique o motivo do fenômeno observado pelo estudante antes e após atritar a régua em sua blusa. 
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Propriedades elétricas da matéria 

Habilidade Interpretar fenômenos de atração e repulsão de cargas com base em suas propriedades. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 7/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante explicou corretamente que, antes de a régua ser atritada na blusa de lã, 
não ocorre atração entre os objetos, porque ambos estavam eletricamente neutros, 
e a condição para que ocorra os fenômenos de atração ou repulsão é que os corpos 
envolvidos estejam eletricamente carregados. Ao atritar a régua em sua blusa, 
ocorre transferência de elétrons entre a régua e a blusa, tornando-a eletricamente 
carregada. Assim, aproximando-se a régua eletricamente carregada dos pedaços  
de papel, que estão eletricamente neutros, ocorre o fenômeno de atração.  

50% 
O estudante explicou corretamente apenas o motivo de os objetos não se atraírem 
antes ou se atraírem depois de o estudante atritar a régua em sua blusa.   

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

2º bimestre – Gabarito 

 
5. Um professor de Ciências realizou um experimento em sala de aula para demonstrar aos 

estudantes os fenômenos de eletrização. Inicialmente ele esfregou um bastão de vidro em um 
pedaço de tecido de seda. Após serem separados, tanto o bastão de vidro quanto a seda ficaram 
eletrizados, conforme a ilustração a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

(Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

Após o processo apresentado, o professor aproximou, sem que houvesse contato, o bastão de 
vidro de uma esfera A, que estava neutra e com aterramento, e, em seguida, cortou o fio de 
aterramento, como na situação 1.  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Situação 1. 

(Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

a) Identifique o modo de eletrização utilizado no experimento pelo professor de Ciências na 

situação 1. 

b) Qual o sinal da carga da esfera A após o experimento?  
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Propriedades elétricas da matéria 

Habilidade Classificar e descrever os fenômenos de eletrização por atrito, indução e contato. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 7/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) A situação 1 corresponde à eletrização por indução. 
b) A esfera A passa a ficar carregada negativamente, devido à indução eletrostática 
com o bastão carregado positivamente.  

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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6. Em uma aula de laboratório, o professor de Ciências pediu aos estudantes que se organizassem em 

grupos para a construção de circuitos elétricos. Em seguida, forneceu uma bateria, duas lâmpadas de 
baixa potência e alguns fios condutores para criar um circuito elétrico que simulasse a instalação 
elétrica de uma residência. O professor reforçou que as duas lâmpadas deveriam ser utilizadas. 

a) Identifique o tipo de associação, série ou paralelo, que deve ser feita com as lâmpadas para 

simular corretamente a instalação elétrica residencial? 

b) Faça o esquema do circuito montado pelos estudantes que simula corretamente a instalação 

elétrica residencial. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Circuitos elétricos 

Habilidade 
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros 
dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 8/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) Deve ser a associação em paralelo. 
b) Indicamos a seguir um esquema correto de circuito elétrico com uma bateria  
e duas lâmpadas em paralelo. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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7. Uma pessoa comprou um chuveiro para a sua casa e pediu a um eletricista que o instalasse, pois 

não sabia como proceder com a instalação. Ao ler a embalagem do equipamento, o eletricista 
observou as seguintes informações: 

• Deve ser conectado em fonte de energia com tensão elétrica de 220 V. 

• Intensidade de corrente elétrica equivalente a 20 A. 

a) A partir das informações apresentadas, determine o valor da resistência elétrica do resistor 

do chuveiro. 

b) Se o resistor do chuveiro for trocado por outro de resistência maior, a corrente elétrica que 

circulará pelo chuveiro será maior ou menor?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Circuitos elétricos 

Habilidade 
Relacionar intensidade de corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência 
elétrica (primeira lei de Ohm). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 8/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) Para calcular a resistência elétrica do equipamento, deve-se usar a fórmula  
da primeira lei de Ohm.  
U = R · i  
Substituindo os valores fornecidos na questão:  
220V = R · 20A 
Aplicando os recursos da Matemática:  
R = 220V : 20A  

R = 11  
b) Com um resistor de resistência maior a corrente elétrica será menor. 

50% 
O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado em apenas um dos itens 
ou parcialmente para os dois itens. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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8. Para facilitar os estudos para a avaliação de Ciências, um estudante organizou o quadro a seguir 

sobre os métodos contraceptivos. 

Métodos contraceptivos 

Classificação Modo de ação  Exemplos 

Métodos naturais,  
de abstinência ou 
comportamentais 

Durante o período fértil da 
mulher, evitar a penetração  
e a ejaculação na vagina a fim 
de evitar a gravidez. 

X 

Métodos de barreira  
Barram a passagem dos 
espermatozoides impedindo  
a fecundação. 

Y 

Métodos hormonais  
Liberam hormônios que 
inibem a ovulação e, em 
alguns casos, a menstruação.  

Z 

Os termos que substituem corretamente X, Y e Z na tabela apresentada são:  

a) X: preservativo feminino; Y: pílula do dia seguinte; Z: temperatura basal; sendo que X e Z 

previnem contra ISTs. 

b) X: tabelinha ou método do calendário; Y: preservativo masculino; Z: pílula anticoncepcional; 

sendo que Y previne contra ISTs. 

c) X: anel vaginal; Y: diafragma; Z: pílula anticoncepcional; sendo que X e Y previnem contra 

ISTs. 

d) X: tabelinha ou método do calendário; Y: injeções; Z: temperatura basal; sendo que Z previne 

contra ISTs. 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos  
e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização  
do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 5/1 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o preservativo 
feminino, a pílula do dia seguinte e temperatura basal são, respectivamente, exemplos 
de método de barreira. Já a pílula do dia seguinte é um método hormonal de urgência; 
e a temperatura basal é método natural, de abstinência e comportamental. Além disso,  
não compreende que a temperatura basal não é capaz de prevenir contra ISTs. 

b 

O estudante que seleciona essa alternativa compreende que tabelinha ou método  
do calendário, preservativo masculino e pílula anticoncepcional são, respectivamente, 
exemplos de método natural, de abstinência e comportamental; que o preservativo 
masculino é um método de barreira que previne contra ISTs; e que a pílula 
anticoncepcional é um método hormonal,  

c 

O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que anel vaginal, 
diafragma e pílula anticoncepcional são, respectivamente, exemplos de método 
hormonal, método de barreira e método hormonal, além de não compreender que  
o anel vaginal e a pílula anticoncepcional não previnem contra ISTs. 

d 

O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que tabelinha ou método 
do calendário, injeções e temperatura basal são, respectivamente, exemplos de 
método natural, de abstinência e comportamental, método hormonal e método 
natural, de abstinência e comportamental, além de não compreender que  
a temperatura basal não é capaz de prevenir contra ISTs. 
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9. A imagem a seguir mostra uma campanha do Ministério da Saúde. 

Governo Federal/Ministério da Saúde 

 

Uma pessoa contaminada com o vírus apresentado na campanha pode: 

a) permanecer com o vírus inativo no corpo por muito tempo e não desenvolver os sintomas. 

b) ser curada se realizar o tratamento adequado, oferecido gratuitamente pelo Sistema Único 

de Saúde.  

c) evitar a disseminação por meio da utilização individualizada de objetos como toalhas, 

talheres e sabonetes.  

d) transmitir a infecção por meio de abraço, aperto de mão, beijo ou no compartilhamento de 

espaços comuns como, por exemplo, a escola. 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Habilidade 
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento  
de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 6/1 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa compreende que é possível que uma pessoa 
possua o vírus HIV inativo por muito tempo e não desenvolva aids. 

b 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que a aids é uma infecção 
que ainda não tem cura, apenas tratamento para reduzir a multiplicação do vírus. 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o vírus HIV não  
é transmitido por objetos como toalhas, talheres e sabonetes e que a utilização 
individualizada desses objetos não é uma maneira de evitar a disseminação do vírus. 

d 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que não é possível 
transmitir o vírus HIV por meio de um abraço, um aperto de mão, um beijo ou  
no compartilhamento de espaços comuns.  
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10. Um equipamento eletrônico possui uma resistência R de 6  e é ligado à uma bateria V, conforme 

esquema apresentado na figura. Ao medir a corrente elétrica com o auxílio de um amperímetro, 
verifica-se que o circuito elétrico é percorrido por uma corrente elétrica de 3 A. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Qual a diferença de potencial da bateria utilizada?  

a) 0,5 V 

b) 2,0 V 

c) 9,0 V  

d) 18,0 V 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Circuitos elétricos 

Habilidade 
Relacionar intensidade de corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência 
elétrica (primeira lei de Ohm). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 8/2 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa confunde a fórmula da primeira lei de Ohm 

e divide o valor da corrente (3 A) pelo valor da resistência (6 ).  

b 
O estudante que seleciona essa alternativa confunde a fórmula da primeira lei de Ohm 

e divide o valor da resistência (6 ) pelo valor da corrente (3 A). 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa confunde a fórmula da primeira lei de Ohm 

e soma o valor da resistência (6 ) com valor da corrente (3 A). 

d 

O estudante compreende a relação entre intensidade de corrente elétrica, diferença  
de potencial elétrico e resistência elétrica, e calcula a ddp da bateria corretamente, 
utilizando a primeira lei de Ohm.  
Aplicando-se a fórmula U = R · i,  

U = 6  · 3 A  
U = 18 V 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

Habilidade 
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros 
dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante seja capaz de construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e 

lâmpada ou outros dispositivos e de compará-los a circuitos elétricos residenciais presentes em sua 

vida cotidiana.  

 

Atividades 

Leve para a sala de aula fios condutores, baterias, pilhas (1,5 V), e lâmpadas de baixa tensão. 

Utilize também alguns recursos como alicates e colchetes para prender os fios. Divida os estudantes 

em grupos e peça a eles que analisem o material e tentem montar um circuito elétrico simples para 

acender a lâmpada. O objetivo é que montem diversos tipos de circuitos elétricos para ligar uma ou 

mais lâmpadas, como se estivessem montando a instalação elétrica de uma residência. Ao final, discuta 

com os estudantes a relação dos circuitos montados por eles e se perceberam quais circuitos montados 

apresentavam maior ou menor brilho da luz da lâmpada no circuito. Verifique com os estudantes quais 

os circuitos poderiam ser mais utilizados em uma residência e quais montagens foram mais eficientes.  
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Habilidade 

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e 
justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do 
método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). 

 

Introdução 

O objetivo desta habilidade é permitir que o estudante seja capaz de comparar o modo de 

ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos de forma crítica, responsável e compartilhada, 

preparando-o para optar pelo método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada 

e também de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, seja em situações hipotéticas ou  

em situações reais, que podem acontecer em seu cotidiano. Deve também compreender que a 

responsabilidade da escolha, do uso de métodos contraceptivos, e da prevenção de ISTs, é de 

responsabilidade tanto do homem quanto da mulher.  

 

Atividades 

Se possível, peça aos estudantes que formem um círculo dentro da sala de aula para que todos 

possam participar da discussão. Leve para a sala de aula e entregue aos estudantes algumas unidades 

dos métodos contraceptivos mais populares como preservativos masculinos, femininos, pílulas 

anticoncepcionais, calendários para os métodos comportamentais e figuras do corpo humano, e na 

sequência peça que compartilhem seus conhecimentos sobre o assunto. Promova um debate e 

norteie-o com questões sobre classificação, modo de ação, vantagens e desvantagens de cada método 

contraceptivo apresentado. Ao longo da discussão, reforce as informações corret as e corrija os 

estudantes caso apareçam informações erradas. Peça a um estudante voluntário que escreva as 

conclusões no quadro de giz em forma de tabela.  
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Habilidade 

(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de 
algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante consiga identificar os principais sintomas, modos de transmissão  

e tratamento de algumas infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a aids, discutir 

estratégias e métodos de prevenção e aplicar esse conhecimento em situações reais , que podem 

acontecer em sua vida cotidiana.  

 

Atividades 

Sugerimos que os estudantes pesquisem e levem para a sala de aula exemplos de campanhas 

de conscientização e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis promovidas pelo Ministério 

da Saúde do Brasil. Discuta com os estudantes sobre o contexto dessas campanhas e porque elas são 

necessárias. Em seguida, apresente figuras e fotografias de alguns exemplos de infecções, bem como 

suas características, sintomas e consequências, para justificar e reforçar a necessidade de conscientização 

e prevenção. Ao final da aula, permita que os estudantes expressem suas impressões sobre o assunto.  
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Habilidade Interpretar fenômenos de atração e repulsão de cargas com base em suas propriedades. 

 

Introdução 

O objetivo desta habilidade é que o estudante seja capaz de interpretar fenômenos de atração 

e repulsão de cargas a partir de suas propriedades.  

 

Atividades 

Sugerimos que se realize a demonstração de experimentos, trabalhando os conceitos de 

atração e repulsão de cargas. No caso, deverá ser realizado a construção de um eletroscópio com os 

seguintes materiais: esfera metálica e condutora de eletricidade (que pode ser uma bola de isopor 

revestida com papel alumínio), uma garrafa transparente, material isolante para fixar a esfera e tampar 

a garrafa, duas folhas de papel alumínio, haste metálica e que seja condutora, para conectar a esfera 

às tiras de papel alumínio. O eletroscópio deve ser montado de acordo com a figura a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Para mais informações a respeito da montagem do eletroscópio sugerimos os sites a seguir: 

• <www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2003/002
345Rafael-Edson_F809RF09_5.pdf> (acesso em: 2 out. 2018). 

• <http://fep.if.usp.br/~profis/experimentando/diurno/downloads/Eletroscopio.pdf> 
(acesso em: 2 out. 2018). 

• <http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/ele12.htm> (acesso em: 2 out. 2018). 

Atenção: prefira utilizar material que não ofereça riscos à segurança dos estudantes. Se 

considerar mais seguro, realize a montagem do eletroscópio apenas como demonstração e saliente 
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aos estudantes que só devem fazer essa atividade se tiverem autorização e acompanhamento dos pais 

ou responsáveis. 

Após a construção do eletroscópio de folhas, aproxime dele um objeto plástico, como um 

pente. Em seguida, esfregue o objeto plástico em uma flanela ou blusa de lã e aproxime-o novamente 

do eletroscópio. No segundo caso, haverá indução eletrostática no eletroscópio, promovendo uma 

separação de cargas no conjunto esfera-folhas de alumínio, concentrando cargas de um sinal na esfera 

e cargas de sinal contrário ao da esfera nas folhas de alumínio, o que fará com que as folhas de alumínio 

se afastem. Afaste o objeto plástico, e o eletroscópio voltará à sua condição inicial. O objetivo desse 

experimento é problematizar, mostrando um fenômeno elétrico. Peça aos estudantes, em duplas, que 

proponham explicações para o fenômeno observado, respondendo às seguintes questões: 

a) Por que o objeto plástico não causou efeito no eletroscópio na primeira aproximação, 

mas depois de esfregado na flanela, causou efeito? 

Nesse caso os estudantes devem compreender que, inicialmente, o objeto plástico não estava 

eletrizado. Após ser esfregado na flanela, o objeto plástico se eletrizou. 

b) O que aconteceu com as cargas elétricas no eletroscópio quando as lâminas de alumínio 

se afastaram? 

Espera-se que os estudantes compreendam que houve indução eletrostática, promovendo 

uma concentração de cargas de um sinal nas lâminas e de sinal contrário na esfera. 

c) Por que as lâminas de alumínio se afastaram? 

Devido à concentração de cargas de mesmo sinal nas lâminas, ocorrerá a repulsão delas, o que 

faz com que se afastem. 

d) Durante o processo, o eletroscópio se eletrizou? 

Não, houve apenas indução eletrostática. Ao final do processo, as cargas se redistribuíram, e 

o eletroscópio voltou à sua condição inicial. 
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Habilidade Classificar e descrever os fenômenos de eletrização por atrito, indução e contato. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante saiba classificar e descrever os fenômenos de eletrização por atrito, 

indução e por contato e possa relacionar corretamente os conceitos em situações-problema propostas 

em sala de aula e em situações cotidianas. 

 

Atividades 

Leve para a sala de aula um pente de plástico, uma caneta esferográfica com tubo de plástico 

e um pedaço de lã. Peça a um estudante que atrite o pente de plástico em seu próprio cabelo. Em 

seguida, solicite que aproxime o pente de pequenos pedacinhos de papel, de maneira a atraí-los. 

Discuta com a turma o fenômeno observado e pergunte aos estudantes se apenas o pente ficou 

eletrizado. Explique que na eletrização por atrito os dois corpos ficam eletrizados e, portanto, o cabelo 

também ficou eletrizado. Continue explicando que os papeizinhos são atraídos por indução eletrostática 

e que, se tocarem no pente, vão se eletrizar por contato. Promova uma comparação da situação 

apresentada na aula com uma situação hipotética de uma pessoa de cabelo comprido tirando uma 

blusa de lã. Conduza o raciocínio para que compreendam o que pode acontecer com os cabelos da 

pessoa ou caso a pessoa se aproxime de outros objetos. A mesma situação ocorre com pessoas que 

trabalham em escritórios que apresentam forração de carpete. Nesses casos, ocorre eletrização, e a 

pessoa pode levar pequenos choques ao tocar em outros objetos.  
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Habilidade 

Relacionar intensidade de corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência 
elétrica (primeira lei de Ohm). 

 

Introdução 

O objetivo desta habilidade é que o estudante seja capaz de compreender os conceitos de 

intensidade de corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e resistência elétrica e compreenda a 

relação entre as grandezas de acordo com a primeira lei de Ohm. Espera-se que o estudante possa 

relacionar esse conhecimento teórica e matematicamente, aplicando-o em situações cotidianas.  

 

Atividades 

Leve para a sala de aula duas pilhas tamanho AAA, fios finos para confeccionar um pequeno 

circuito elétrico e uma lâmpada de 2,2 V (de lanterna). Com esse material, monte um circuito com uma 

lâmpada ligada uma pilha. Em seguida monte um novo circuito com a lâmpada ligada a duas pilhas 

associadas em série. No segundo caso, o brilho da lâmpada deve aumentar. Problematize a situação 

de tal forma que o estudante perceba que o brilho mais intenso da lâmpada está associado ao aumento 

da ddp na lâmpada, o que promoveu um aumento proporcional à corrente elétrica. Com a participação 

deles, construa a relação de proporcionalidade apresentada na primeira lei de Ohm e desenvolva  

a teoria sobre o assunto. Ao final, faça algumas perguntas que relacionem o tema com situações 

cotidianas para verificar a absorção do conteúdo, como: “Por que um aparelho que funciona em 110 

V se queima quando ligado em 220 V?”. Espera-se que entendam que isso ocorre devido ao aumento 

da corrente elétrica. 


