
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

1. Em uma aula realizada no laboratório, um professor de Ciências dividiu os estudantes em grupos e 
entregou para cada grupo uma bateria, três lâmpadas iguais e fios de cobre para que construíssem 
o circuito elétrico representado a seguir:  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Circuito elétrico composto de uma pilha e três lâmpadas.  

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

Responda: 

a) O que acontece com as lâmpadas 1 e 3 se a lâmpada 2 queimar?  

b) Ao construir um circuito semelhante para uma residência, como as três lâmpadas deveriam 

estar associadas? Justifique. 

 

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 9/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) A lâmpada 3 continuará funcionando, pois ela está ligada em paralelo com as 
lâmpadas 1 e 2, e a lâmpada 1 irá parar de funcionar, pois ela está ligada em série 
com a lâmpada 2.  
b) Para construir um circuito semelhante ao de uma residência, as três lâmpadas 
deveriam estar associadas em paralelo, porque nessa associação cada lâmpada é 
independente das demais, e o circuito não é interrompido se alguma delas queimar. 

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. A campainha elétrica é um dispositivo que emite um som para alertar ou chamar alguém, muito 
utilizado em residências. As ilustrações I, II e III mostram o funcionamento de uma campainha, em 
que U representa uma bateria; uma barra metálica ferromagnética é representada por A; o sino é 
representado por B; o interruptor é representado por K; e um material ferromagnético envolvido 
por um conjunto de espiras é representado por E. 

I. Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

II. Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

III. Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
 

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

Ao pressionar o interruptor K, uma corrente elétrica começa a passar pelo circuito e, em seguida, 
a barra A é atraída, tocando o sino B.  

a) Que nome é dado ao dispositivo E do esquema?  

b) Explique o que faz a barra A ser atraída?  
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Propriedades magnéticas da matéria 

Habilidade 
Reconhecer as propriedades magnéticas da matéria.  
Compreender o funcionamento de um eletroímã. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 10/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) O dispositivo E representado no esquema pode ser considerado um eletroímã. 
b) Quando a corrente elétrica passa a circular pelas espiras, cria-se um campo 
magnético, que atrai a barra ferromagnética A, que toca o sino. 

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. Com o propósito de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, uma usina termelétrica foi 
construída para obter energia elétrica a partir de biogás. Essa usina vai reaproveitar uma grande 
quantidade de lodo de esgoto e de lixo orgânico para produzir biogás,  que, por sua vez, será 
utilizado como combustível para acionar os geradores de energia elétrica. Além disso, o produto 
final resultante do processamento do lixo será comercializado como biofertilizante. 

Compare o funcinamento da usina mencionada com uma usina nuclear, destacando uma 
semelhança e uma diferença. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia 

Habilidade 
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 
hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais,  
e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 11/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante compreendeu as características de uma usina nuclear e comparou, 
corretamente, com a usina descrita, identificando uma semelhança e uma diferença. 
Semelhanças: a usina termelétrica a biogás e na usina nuclear ocorre uma 
transformação dos tipos de energia com a finalidade de obter energia elétrica  
no final do processo; as duas usinas independem de condições climáticas e não 
necessitam de grandes áreas para sua implementação.  
Diferenças: o biogás é uma fonte renovável, enquanto o urânio ou plutônio, utilizados 
na fissão nuclear, são não renováveis; a usina nuclear precisa ser instalada sempre  
em alguma região próxima a rios, lagos ou oceanos, além de proporcionar riscos  
de vazamento de radiação, exigindo, portanto, maiores cuidados ao planejar sua 
implantação, a usina termelétrica a biogás não necessita desses mesmo planejamento 
para instalação e contenção de riscos; o lixo radioativo produzido pelas usinas 
nucleraes precisa ser armazenado isoladamente por centenas de anos, enquanto  
a usina a biogás, além de ter custo inferior de armazenamento de resíduos, gera 
biofertilizantes, que podem ser reaproveitados para outras finalidades. 

50% 
O estudante explicou corretamente apenas uma semelhança ou uma diferença 
entre as usinas. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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4. Quando um carro em alta velocidade freia bruscamente e suas rodas travam, é comum que ele 
produza um som característico da frenagem. Além disso, se analisarmos a temperatura do pneu, 
veremos que ela é maior após a frenagem, ou seja, é como se o pneu fosse aquecido por causa 
desse processo. Isso ocorre porque a energia mecânica do carro em movimento é convertida em 
outras modalidades de energia, como a sonora e a térmica.  

Em relação à situação apresentada, o que podemos dizer sobre a energia total do sistema? Existe 
algum princípio na Física envolvido nessa situação? Explique. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia 

Habilidade Compreender a lei da conservação da energia. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 11/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente que a energia total se conserva e que o 
princípio envolvido nessa situação é a lei da conservação da energia, segundo a qual  
o total de energia antes do carro frear e depois de ter freado é a mesma, considerando 
que houve conversão da energia cinética do carro em energia sonora e térmica. 

50% 

O estudante respondeu que o princípio envolvido nessa situação é a lei da conservação 
da energia, mas não soube explicá-lo corretamente, ou apenas respondeu que a energia 
mecânica se conserva sem desenvolver como a conservação da energia ocorre por 
meio de conversão da energia mecânica em energias de outras modalidades. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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5. Para que um campo de futebol consiga gerar energia elétrica própria, foram implementados dois 
sistemas de obtenção de energia: painéis fotovoltaicos e uma nova tecnologia que utiliza a energia 
gerada a partir do movimento dos jogadores pelo gramado. 

a) Identifique as modalidades de energia utilizadas para obtenção de eletricidade em cada 

situação. 

b) Classifique cada uma dessas fontes de energia utilizadas como renováveis ou não renováveis. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fontes e tipos de energia 

Habilidade 
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos  
de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 11/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) Nessa situação, são utilizadas energia solar e energia cinética.  
b) As fontes utilizadas em cada situação (Sol e jogadores) são classificadas como 
fontes renováveis. 

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. O quadro a seguir mostra a rotina de algumas pessoas durante um dia comum, mas que não possuem 
o hábito de se preocupar com o excessivo uso de energia elétrica. 

Manhã Noite 

Acordam às 7:00 e acendem as luzes do quarto para 
escolher uma roupa.  

Chegam do trabalho. 

Tomam um banho de cinco minutos na posição verão 
do chuveiro. 

Tomam um banho de quinze minutos na posição  
verão do chuveiro. 

Durante o café da manhã, abrem a geladeira sem 
decidir previamente o que vão pegar. 

Cozinham o jantar em um fogão à gás. 

Lavam roupas na máquina de lavar e depois utilizam  
a secadora para poupar tempo. 

Lavam as louças em água corrente aquecida por 
torneira elétrica. 

Vão para o trabalho. Ligam a televisão do quarto e dormem. 

Com base na rotina apresentada, sugira duas ações que podem ser feitas para diminuir o consumo 
de energia elétrica. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Cálculo de consumo de energia elétrica 
Uso consciente de energia elétrica 

Habilidade 
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou 
comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade 
(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 12/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante sugeriu duas ações eficientes para reduzir o consumo de energia elétrica, 
como: em vez de acender as luzes pela manhã, abrir a janela do quarto; não abrir a 
geladeira sem ter decidido o que vai pegar antes; não utilizar a secadora em dias de 
sol; tomar um banho mais curto durante a noite; não dormir com a televisão ligada. 

50% 

O estudante sugeriu apenas uma ação eficiente para reduzir o consumo de energia 
elétrica, podendo citar ações incorretas, como por exemplo: mudar o chuveiro para 
a posição inverno; passar a tomar banhos de dez minutos pela manhã, em vez  
de cinco minutos, etc. 

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

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

7. Em uma sala de aula, a professora passou um documentário de 30 minutos para os estudantes 
sobre como consumir energia elétrica de forma mais consciente. Depois, ela pediu aos estudantes que 
verificassem qual equipamento consumiu mais energia elétrica durante a exibição do documentário: 
as oito lâmpadas fluorescentes iguais da sala de aula ou a televisão em que o documentário foi 
apresentado. De acordo com os fabricantes, a potência de cada uma das lâmpadas é de 20 W, 
enquanto a potência da televisão é de 120 W.  

Considerando que todas as lâmpadas ficaram ligadas durante a exibição do documentário, responda: 
o que consumiu mais energia elétrica durante a exposição do documentário, as lâmpadas ou a TV? 
Justifique sua resposta, calculando o consumo de energia elétrica da TV e do conjunto de lâmpadas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Transformação de energia 
Cálculo de consumo de energia elétrica 
Uso consciente de energia elétrica 

Habilidade 
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência  
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo doméstico mensal. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 12/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante calculou corretamente o consumo de cada elemento, tendo em mente 
que 30 minutos correspondem a 0,5 hora.  
 
Cálculo da energia consumida pelas lâmpadas:  
P = 20 W = 0,020 kW 
∆t = 30 min = 0,5 h 

∆E = P  · ∆t = 0,020 · 0,5 = 0,010 kWh 
Como são 8 lâmpadas, a energia total será: 
∆Etotal = 8 · 0,01 = 0,080 kWh 
 
Cálculo da energia consumida pela televisão:  
P = 120 W = 0,120 kW 
∆t = 30 min = 0,5 h 

∆E = P · ∆t = 0,120  0,5 = 0,060 kWh 
 
Assim, o que mais consumiu energia elétrica foram as lâmpadas, gastando 0,080 kWh. 

50% 
O estudante apresentou os cálculos corretos dos consumos da TV e de apenas  
uma lâmpada e, com isso, concluiu que a TV consumiu mais que as lâmpadas. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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8. O chuveiro elétrico surgiu no Brasil em meados da década de 1930 e é destinado ao banho e higiene 
pessoal. Observe a fotografia a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Esse equipamento transforma  

a) energia mecânica em energia sonora.  

b) energia elétrica em energia térmica. 

c) energia química em energia térmica. 

d) energia cinética em energia hidráulica. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Transformação de energia 

Habilidade 
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, 
rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica 
para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 9/2 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o chuveiro elétrico 
não utiliza energia mecânica, e sim energia elétrica, transformando-a em energia 
térmica para aquecer a água. 

b 
O estudante compreende que o chuveiro elétrico transforma energia elétrica em energia 
térmica para aquecer a água. 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o chuveiro elétrico 
não utiliza energia química, e sim energia elétrica, transformando-a em energia térmica 
para aquecer a água. 

d 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o chuveiro elétrico 
não utiliza energia cinética, e sim energia elétrica, transformando-a em energia térmica 
para aquecer a água. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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9. Uma pessoa resolve trocar de carro e vai a uma concessionária. O vendedor apresentou vários  
modelos de carros, alguns nacionais e outros importados. Dentre os carros nacionais que a pessoa 
se interessou se encontravam os carros A, bicombustível (gasolina/álcool); B, bicombustível 
(gasolina/GNV – gás natural veicular) e C, a diesel. Entre os carros importados, a pessoa se 
interessou pelo carro D, movido a gasolina, apenas. Preocupado com relação à fonte de energia 
de seu automóvel ser renovável, qual será o carro que essa pessoa provavelmente comprará?  

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fontes e tipos de energia 

Habilidade 
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos  
de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 11/2 

Justificativas 

a 
O estudante compreende que, por ser bicombustível, o carro A pode funcionar com  
o álcool que, dentre as opções de fontes de energia citadas, é o único combustível 
proveniente de uma fonte renovável (cana-de-açucar). 

b 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que a gasolina e o GNV 
(gas natural veicular) são combustíveis fósseis e, portanto, são provenientes de uma 
fonte de energia não renovável. 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o diesel é um 
combustível fóssil e, portanto, é proveniente de uma fonte de energia não renovável. 

d 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que a gasolina é um 
combustível fóssil e, portanto, é proveniente de uma fonte de energia não renovável. 
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10. Um adolescente gosta muito de assistir séries e todos os dias assiste a um episódio de 60 minutos 
em seu computador. Ao final de um mês (30 dias), ele resolveu calcular quanto essa prática estava 
impactando no consumo elétrico de sua casa. Ele verificou que a potência de seu notebook era de 
100 W e que o KWh na sua cidade custava R$ 0,50. 

Qual o custo mensal de energia elétrica devido a essa prática do adolescente? 

a) R$ 0,10. 

b) R$ 1,00. 

c) R$ 1,50. 

d) R$ 3,00. 

 

Objeto(s) de conhecimento 
Transformação de energia 
Cálculo de consumo de energia elétrica 
Uso consciente de energia elétrica 

Habilidade 
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência 
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto  
de cada equipamento no consumo doméstico mensal. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 12/2 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa encontra o valor do consumo  
diário de 0,1 kwh e acredita que esse valor são os centavos gastos em um mês. 
Assim, marca R$ 0,10. 

b 
O estudante que seleciona essa alternativa encontra a correspondência entre hora 
e minutos, de valor 1,00, e acredita que esse é o gasto mensal com o computador. 

c 

O estudante verificou que 60 minutos correspondem a 1,0 hora. Assim, como  
a potência do computador é 100 W, o consumo diário de energia é calculado 
da seguinte forma: 
P = 100 W = 0,1 kW 
∆t = 60 min = 1,0 h 
∆E = P · ∆t = 0,1 · 1 = 0,1 kWh 
 
Em um mês, o consumo será de: 
∆EMensal = 0,1 · 30 = 3 kWh.  
 
Logo, o custo mensal será dado por: 
Custo = ∆EMensal ·custo do kWh 
Custo = 3 · 0,5 = R$ 1,50 

d 
O estudante que seleciona essa alternativa encontra o consumo mensal, de 
valor R$ 3,00, e acredita que esse será o gasto mensal com o computador. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

Habilidade 
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos  
de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante reconheça e classifique as fontes de energia disponíveis entre  
renováveis e não renováveis, assim como os tipos de energia utilizadas na comunidade. 

 

Atividades 

Peça que os estudantes pesquisem em casa, na escola, biblioteca mais próxima ou na internet, 
caso seja possível, sobre os diferentes tipos de fontes energéticas.  

Com base nos dados pesquisados, peça que apresentem exemplos de todos os tipos de fontes 
energéticas, desde as mais simples até as mais elaboradas tecnológicamente.  

Faça uma tabela com todos os exemplos sobre os tipos de fontes apresentadas e oriente os 
estudantes na classificação dessas fontes quanto a serem renováveis ou não. 

Finalize propondo à turma que identifique nos exemplos citados qual fonte pode contribuir 
para melhorar a vida de pessoas que não possuem acesso a energia elétrica. 
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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 construa circuitos elétricos, utilizando componentes simples e que 

possam ser empregados em sala de aula sem riscos. Além disso, espera-se que compare esses circuitos 

aos utilizados em residências.  

 

Atividades 

Leve para a sala de aula pilhas de 1,5 V, fios e lâmpadas incandescentes de 1,5 V e de baixa 

potência (como as utilizadas em lanternas) para que os estudantes montem circuitos em série e em 

paralelo. Cada estudante deve estar com uma pilha, duas lâmpadas e alguns pedaços de fio.  

• Peça aos estudantes que associem os componentes listados de forma que se acendam 
as lâmpadas.  

• Peça que registrem no caderno de quantas maneiras diferentes é possível associar os  
componentes de forma que seja possível acender as lâmpadas.  

• Peça aos estudantes que desenhem os esquemas no caderno. 

• Peça que anotem as principais diferenças entre os tipos de ligação em relação ao brilho 
das lâmpadas. Em seguida, peça que expliquem o motivo das diferenças entre os brilhos 
das lâmpadas nas associações feitas. 

Após a atividade, analise as possibilidades encontradas pelos estudantes. Mostre as possíveis 

ligações que podem ser encontradas e como se comporta a corrente elétrica em cada uma delas. 
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Habilidade 
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, 
rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica 
para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante compreenda o tipo de transformação de energia que ocorre em 

cada aparelho elétrico residencial. 

 

Atividades 

Peça aos estudantes que façam, no caderno, uma lista de equipamente elétricos e eletrônicos 

que têm em suas residências. Por exemplo, celular, ferro de passar roupas, rádio, ventilador,  

liquidificador, torradeira, televisão, luminária, chuveiro, etc.  

Sorteie alguns estudantes para que cada um contribua, escrevendo na lousa um dos aparelhos 

que listaram no caderno. 

Em seguida, peça que montem, ainda no caderno, grupos de aparelhos que convertam energia 

elétrica no mesmo tipo de energia. 

Ao final da atividade, conduza os estudantes a classificar os grupos a partir da energia  

proporcionada pelos aparelhos (térmica, sonora, cinética, luminosa, etc.). Para aparelhos que convertem 

a energia elétrica em diversas modalidades de energia ao mesmo tempo, sugerimos que classifique-

os como elementos de sistemas de informação e comunicação, que é o caso do celular. 
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Habilidade 
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência  
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo doméstico mensal. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante calcule o consumo de energia de aparelhos a partir do tempo 

médio de uso e dos dados de potência, de modo a avaliar o impacto desse aparelho no consumo e 

na conta mensais. 

 

Atividades 

Peça que os estudantes pesquisem a potência do chuveiro elétrico de sua residência. Em seguida 

peça que estimem o tempo gasto, em horas, no banho de todos os moradores da casa durante um único 

dia. Em posse desses dados, solicite que calculem o consumo de energia elétrica mensal com o chuveiro. 

Por exemplo, se 4 pessoas tomam, cada uma, um banho de 15 minutos, o intervalo de tempo 

total de utilização do chuveiro é de 1 hora. 

Considerando um chuveiro de potência de 4 400 W = 4,4 kW, o consumo mensal (30 dias) 

será dado por: 

E = P · ∆t · 30 

E = 4,4 · 1 · 30 

E = 132 kWh 

Numa segunda etapa, peça aos estudantes que, considerando a importância de economizar 

energia elétrica, refaçam os cálculos, reduzindo alguns minutos no tempo de banho dos moradores 

da casa. 

Por exemplo, supondo uma diminuição de 3 minutos no banho de cada um dos 4 moradores 

da residência, o novo consumo será: 

∆t = 12 minutos  

O intervalo de tempo total de utilização do chuveiro é de 48 minutos = 0,8 h. 

P = 4 400 W = 4,4 kW 

E = P · ∆t · 30 

E = 4,4 · 0,8 · 30 
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E = 105,6 kWh 

Solicite aos estudantes que analisem, na conta de energia elétrica de sua residência, o valor 

do kWh e verifiquem quanto do custo da conta de energia elétrica pode ser obtido com essa ação. 

Por exemplo, sendo o custo do kWh = R$ 0,50, a economia no exemplo dado será: 

∆E = 132 – 105,6 

∆E = 26,4 kWh 

Redução do custo: 26,4 · 0,5 = R$ 13,20. 
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Habilidade 
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou 
comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade 
(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante proponha ações que impactem positivamente o uso de energia  

elétrica, selecionando equipamentos mais econômicos e sustentáveis e adotando hábitos de consumo 

consciente. 

 

Atividades 

Peça aos estudantes que organizem uma tabela com os equipamentos elétricos e eletrônicos 

que possuem em casa. 

Em seguida, na mesma tabela, peça que citem quais equipamentos são mais utilizados e quais 

são os que consomem mais energia elétrica quando em funcionamento. 

Com base na relação entre a potência do aparelho e no tempo que o aparelho é utilizado,  

sugira aos estudantes que elaborem propostas para consumo responsável de energia elétrica, como 

utilizar o chuveiro elétrico na posição verão e diminuir o tempo de banho, apagar as luzes ao sair de 

um cômodo da casa, utilizar mais a iluminação natural, etc. 
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Habilidade 
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 
hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais,  
e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante reconheça os diferentes tipos de usinas de obtenção de energia 

elétrica e aprenda a discuti-los e avaliá-los criticamente, expondo seus fatores positivos e negativos. 

Além disso, espera-se que entenda como a energia elétrica chega até a comunidade. 

 

Atividades 

Realize um debate em sala de aula sobre os tipos de usina de geração de energia elétrica. 

Divida a sala em cinco grupos e realize um sorteio para saber qual tipo de usina cada grupo vai defender 

(hidrelétrica, termelétrica, nuclear, eólica e solar).  

Apresente à turma uma cidade hipotética, onde deverá ser construída uma usina de obtenção 

de energia elétrica com algumas características que favoreçam a implantação de apenas um tipo de 

usina, mas sem deixar claro que tipo deverá ser. Os estudantes devem, a partir das características da 

cidade, definir o melhor tipo de usina. 

Dessa forma, cada grupo deverá expor os fatores positivos e defender a construção de sua usina. 

Explique que o objetivo não é convencer os demais estudantes a escolher determinada usina, 

mas identificar os pontos positivos que cada uma apresenta e que possam se adequar melhor à 

condição proposta. 
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Habilidade 
Reconhecer as propriedades magnéticas da matéria. 

Compreender o funcionamento de um eletroímã. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante reconheça as propriedades magnéticas da matéria e entenda que 

nem todo material é magnético. Além disso, espera-se que compreenda o funcionamento do eletroímã. 

 

Atividades 

Leve para a sala de aula um prego de ferro com pelo menos 10 cm de comprimento, um fio de 

cobre fino revestido, uma pilha de 9 V e fita adesiva, para a construção de um eletroíma. Retire o 

isolamento das extremidades do fio, enrole o fio no prego com o máximo de voltas possíveis e conecte 

as extremidades do fio à pilha, com o auxílio da fita adesiva.  

Em seguida, peça aos estudantes que testem o funcionamento do eletroímã, aproximando 

pequenos pedaços de metal como clipes, moedas, parafusos, pregos, etc. Certifique-se de que sejam 

apresentados metais que podem ser atraídos (ferromagnéticos) e que não são atraídos (alumínio, 

por exemplo) pelo eletroímã. 

Peça a eles que façam anotações no caderno do que evidenciaram na atividade, quais tipos de 

metais foram atraídos e quais não foram. Solicite que discutam qual é o fenômeno associado ao 

dispositivo criado em sala de aula. Peça também que expliquem a propriedade física associada ao  

dispositivo, relacionando a eletricidade com o magnetismo. Após essa análise, o professor poderá 

explicar o funcionamento do eletroímã e suas propriedades para a turma. 
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Habilidade Compreender a lei da conservação da energia. 

 

Introdução 

Espera-se que o estudante compreenda a lei da conservação da energia, verificando que a 

energia não é criada nem perdida, é apenas transformada. 

 

Atividades 

Utilizando um copo plástico, duas réguas e uma bolinha de vidro, monte um experimento 

simples para mostrar a conversão de energia, apresentando assim a lei da conservação da energia. 

Faça um corte quadrado junto à borda do copo plástico e, com uma fita adesita, monte uma 

pequena canaleta com as réguas. 

Para iniciar o experimento, deixe o copo virado para baixo, sobre uma superfície e deixe uma 

das extremidades da canaleta em direção ao corte realizado no copo. 

Levante a outra extremidade, coloque a bolinha na canaleta e veja que a bolinha entra pelo 

corte feito no copo e o arrasta até parar. Repita esse procedimento com alturas diferentes para a 

extremidade que é levantada da canaleta. 

A ideia do experimento é mostrar que quanto maior for a energia potencial gravitacional , 

maior será a energia cinética ao final da queda. Dessa forma, é possível, a partir do princípio da 

conservação de energia, mostrar que a energia total é conservada, ocorrendo a conversão de energia 

potencial gravitacional em energia cinética. 

Discuta e identifique com os estudantes a cada momento a conversão das energias envolvidas. 


