
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

1. A imagem a seguir representa a posição da Terra em determinado período do ano, quando a luz 
do Sol incide mais diretamente no hemisfério sul. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

(Cores fantasia.) 

Com base na ilustração apresentada, responda: 

a) Qual a possível estação do ano para cada hemisfério da Terra representado na imagem?  

b) Um fator muito importante, responsável pelas variações das estações do ano, é a exposição 

aos raios solares que ocorre em cada hemisfério da Terra, no seu movimento de translação 

ao redor do Sol. Explique por que esse fenômeno ocorre ao longo do ano. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Habilidade 
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do 
ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 13/3 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) No hemisfério sul é verão e no hemisfério norte é inverno. 
b) A ocorrência das estações do ano e a variação que ocorre ao longo do ano nos 
hemisférios norte e sul deve-se à inclinação do eixo do eixo da Terra em relação  ao 
ao seu plano de órbita em torno do Sol,  ao realizar o movimento de translação. Em 
determinada época do ano, cada hemisfério, devido à inclinação do eixo, estaria 
exposto a radiação solar por um período maior do dia e mais intensa de acordo com 
a altura do Sol na abóboda celeste. 

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. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

2. Considere duas regiões distintas do globo terrestre que sofrem uma incidência da radiação solar 

com os ângulos de 40 e 90, representadas pelas regiões A e B na imagem abaixo.  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

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

Para um mesmo período do dia, conforme representado, haverá variação na insolação, isto é, na  
intensidade da radiação solar incidente nas regiões apresentadas? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Habilidade 
Associar a incidência da radiação solar em uma região com a altura do Sol na abóboda celeste 
e com a interação dos raios solares na atmosfera. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 13/3 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente que a quantidade total de radiação solar 
recebida está relacionada à duração do dia e também com a altura do Sol, 
correspondente à estação do ano para cada região. No caso da região A, a altura do 
Sol na abóboda celeste é menor e, por isso, a radiação incidente é mais espalhada e 
consequentemente a insolação será menos intensa nessa região. Na região B, como 
a altura do Sol é maior, ou seja, os raios solares incidem na região mais verticalmente, 
a radiação é menos espalhada e, consequentemente, a insolação será mais intensa 
nessa região. 

50% 
O estudante não apresentou uma resposta completa à questão, explicando apenas 
que na região A a radiação é menos intensa e mais espalhada, porque a altura do Sol 
é menor, ou explicando apenas que na região B ocorre o contrário. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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3. Conforme a Lua se desloca ao redor da Terra, ao longo do mês, podemos observar as suas 
diferentes fases. Elas se apresentam devido a diferentes posições da Lua em relação à Terra e ao 
Sol, conhecido com ciclo lunar, conforme representado na imagem a seguir. 

Avits Estúdio gráfico/Arquivo da editora 

 

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

a) Identifique quais são as fases da Lua representadas na imagem nos pontos 1, 2, 3 e 4. 

b) Em quais dessas fases podem ocorrer eclipses lunares e solares, respectivamente? Explique.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Habilidade 
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e 
Lua. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 13/3 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) As fases da Lua observadas nos pontos são: 1 – Lua nova; 2 – crescente; 3 – cheia;  
4 – minguante.  
b) Os eclipses lunares podem ocorrer na fase da Lua cheia, somente quando a Lua, a 
Terra e o Sol estiverem alinhados. Os eclipses solares podem ocorrer na fase de Lua 
nova, somente quando a a Terra, a Lua e o Sol estiverem alinhados. 

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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4º bimestre – Gabarito 

4. Um garoto, que vive no estado do Amazonas (região de clima equatorial), vai viajar com a sua 
família e passar as férias escolares de inverno na região Sul. Ele vai ficar por alguns dias em uma 
cidade em que eventualmente pode nevar. Como a diferença de temperatura entre as duas regiões 
é muito grande, sua maior preocupação está nas roupas que terá de levar para a viagem. 

a) Explique como a radiação solar está relacionada com o clima das regiões mencionadas 

anteriormente.  

b) Cite dois fatores que influenciam a movimentação de massas de ar na atmosfera terrestre.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao 
aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 14/3 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) Na região do Amazonas, que é mais próxima à linha do Equador, a insolação 
(radiação solar) é praticamente constante durante o ano, e devido à altura do Sol na 
abóboda celeste, os raios solares serão menos inclinados, provocando uma radição 
solar mais concentrada por área em toda a região. Enquanto no Sul, nessa mesma 
época, a altura do Sol é menor, os raios solares atingem a região de forma muito mais 
inclinada, reduzindo a intensidade da radiação solar nessa região.  
b) Devido à diferença de pressão atmosférica, e devido ao aquecimento desigual da 
superfície terrestre causada pela radiação solar e ao movimento de rotação do 
planeta, ocorre o deslocamento de massas gasosas que influenciam o clima das regiões 
na Terra. 

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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5. Em uma escola, durante um projeto de Ciências, o professor propôs uma tarefa para que um grupo 
de estudantes realizem uma previsão do tempo da cidade em que a escola está situada. Para isso, 
foi disponibilizado para o grupo os equipamentos a seguir. 

 

I. 
pixabay/<pixabay.com> 

II. 
pixabay/<pixabay.com> 

III. 
Wikipedia/Wikimedia 

Commons 
IV. 

pixabay/<pixabay.com> 

        

Termômetro. Higrômetro digital. Pluviômetro. Anemômetro. 

(Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si.) 

Como cada um desses equipamentos poderá auxiliar o grupo de estudantes na previsão do tempo?  
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular 
situações nas quais elas possam ser medidas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 15/3 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente que cada equipamento fornece um dado 
específico para que a previsão do tempo seja realizada. O termômetro registra as 
temperaturas aferidas ao longo de um dia, o higrômetro registra as variações da 
umidade relativa do ar, o pluviômetro mede a quantidade de chuvas ou precipitações, 
e o anemômetro mede a velocidade e a direção dos ventos. 

50% 
O estudante não conseguiu identificar corretamente a função de todos os 
equipamentos e as variáveis medidas por cada um, acertando apenas de uma a três 
respostas. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

6. Um repórter saiu às ruas, perguntando às pessoas qual era a importância da previsão do tempo 
em sua vida. Algumas das respostas dadas foram: 

“É importante para eu saber se vai ou não chover.” 

“Me ajuda a saber o melhor dia para lavar as roupas.” 

“Serve para escolher a roupa certa e não passar frio nem calor.” 

Além da importância às nossas atividades cotidianas, cite outros dois exemplos, justificando como 
a previsão do tempo pode beneficiar a sociedade para os exemplos citados. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
Reconhecer usos da Meteorologia no cotidiano, em diversos setores da economia e para a 
previsão e prevenção de catástrofes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 15/3 

Grade de correção 

100% 

O estudante conseguiu reconhecer como a Meteorologia, por meio da previsão do 
tempo, pode contribuir para a sociedade, citando corretamente dois exemplos, tais 
como: na agricultura, fornece informações de fatores que determinam a época do 
plantio e da colheita das lavouras; prever a ocorrência de catástrofes naturais, 
auxiliando as autoridades a implantar medidas preventivas que poderão amenizar 
problemas; dar informações das condições ambientais locais que auxiliam no controle 
de transportes marítimos e aéreos, etc. 

50% 
O estudante reconheceu o uso da meteorologia para outros setores da sociedade, mas 
citou e explicou apenas um exemplo ou apenas citou os dois exemplos, sem justificá-
los. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

7. Após a Revolução Industrial, no século XVIII, a emissão de gases do efeito estufa começou a ser 
intensificada. Entre esses gases, o gás carbônico (CO2), produzido a partir de processos como a 
respiração, a atividade industrial e a queima de combustíveis fósseis, passou a ser liberado em 
grandes quantidades na atmosfera. 

a) Qual é a principal alteração climática decorrente do aumento da quantidade de gás 

carbônico na atmosfera? 

b) Cite pelo menos uma ação que o ser humano pode realizar para evitar a intensificação da 

alteração climática citada no item anterior. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir 
da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção 
humana. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 16/3 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
a) A principal alteração climática decorrente do aumento de CO2 na atmosfera é o 
aumento da temperatura média do planeta, causando o aquecimento global.  
b) Pode-se citar: redução do desmatamento, intensificação do reflorestamento, 
diminuição do uso de combustíveis fósseis, políticas para instação de filtros em 
indústrias, bem como a fiscalização da aderência a essas políticas, 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. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

8. Leia as seguintes afirmações sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. 

I. O equinócio de primavera ocorre no mês de março no hemisfério sul. 

II. O solstício de inverno ocorre no hemisfério norte entre 21 e 22 de junho. 

III. Devido à inclinação do eixo da Terra, os movimentos de rotação e translação possibilitam a 
variação na insolação (intensidade de radiação solar) que ocorre nos hemisférios norte e sul 
ao longo do ano.  

IV. A incidência mais intensa dos raios solares no hemisfério norte ocorre entre os meses de 
junho e setembro, resultando na estação de inverno nesse hemisfério. 

É correto o que se afirma em: 

a) I. 

b) II e III. 

c) III. 

d) III e IV. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Habilidade 
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do 
ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 13/3 

Justificativas 

a 
O estudante que selecionou essa alternativa não compreende que a afirmativa III está 
correta e que a afirmativa I está incorreta, porque o equinócio de primavera ocorre no 
mês de setembro no hemisfério sul.  

b 
O estudante não compreende que a afirmativa II está incorreta, porque o solstício de 
inverno ocorre no hemisfério norte por volta de 21 de dezembro. 

c 
O estudante compreende a influência da inclinação do eixo da Terra e do movimento de 
translação do planeta na incidência dos raios solares nos hemisférios norte e sul.  

d 
O estudante não compreende que a afirmativa IV está incorreta, pois, apesar de a 
incidência mais intensa dos raios solares no hemisfério norte ocorrer entre os meses de 
junho e setembro, isso resulta na ocorrência do verão, e não do inverno, nesse hemisfério.  
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9. A previsão do tempo é obtida a partir da medição de um conjunto de ___________. Depois que os 
dados _________ são coletados, realizam-se cálculos para que seja feita a previsão do tempo. 
Mapas obtidos a partir de imagens de satélite, junto com informações sobre o tempo, como a 
________ do ar, força e direção do ________, temperatura e pluviosidade ajudam a antecipar se 
ocorrerão períodos de seca, frio, calor, chuva, etc., e são de extrema importância em diversas 
atividades econômicas e sociais.  

As expressões que completam corretamente as lacunas são, respectivamente: 

a) dados, climáticos, precipitação, calor. 

b) variáveis, meteorológicos, umidade, vento. 

c) informações, atmosféricos, temperatura, ar. 

d) variáveis, brutos, pressão, barômetro. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular 
situações nas quais elas possam ser medidas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 15/3 

Justificativas 

a 
O estudante que selecionou essa alternativa demonstrou principalmente que não 
consegue identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo. 

b O estudante identificou todas as expressões que completam corretamente o texto. 

c 
O estudante que selecionou essa alternativa se confundiu quanto às variáveis utilizadas 
para elaborar a previsão do tempo já que, por exemplo, o conceito de vento é diferente 
do conceito de ar, pois apresenta velocidade (relacionada à sua intensidade) e direção. 

d 
O estudante que selecionou essa alternativa demonstrou que não consegue identificar 
corretamente as variáveis envolvidas na previsão do tempo e os aparelhos usados para 
medi-las. 
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10. O gráfico abaixo representa um fenômeno decorrente do processo de urbanização. Os dados 
foram coletados em uma mesma região de determinada cidade brasileira, que apresenta os 
ambientes indicados à seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editoraCrédito 

 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o fenômeno representado no gráfico e uma 
medida que pode contribuir para atenuá-lo.  

a) Chuva ácida; remoção de parques para a construção de edifícios. 

b) Ilha de calor; uso de telhados verdes nas coberturas dos edifícios. 

c) Efeito estufa; impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades.  

d) Inversão térmica; maior utilização de meios de transporte como carros e motocicletas. 
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Ciências – 8º ano 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Clima 

Habilidade 
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir 
da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção 
humana. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 16/3 

Justificativas 

a 

O estudante que selecionou essa alternativa não compreende que o gráfico representa o 
fenômeno denominado ilha de calor, não estando relacionado à ocorrência de chuvas 
ácidas. Além disso, a remoção de parques para a construção de edifícios intensifica esse 
tipo de fenômeno, já que decorre do processo de urbanização.  

b 

O estudante identificou corretamente que o gráfico representa o fenômeno denominado 
ilha de calor. Além disso, o estudante compreende que o uso de telhados verdes é uma 
medida que pode atenuar esse fenômeno, pois o cultivo de plantas nos terraços das 
edificações contribui para o aumento da umidade relativa do ar, o que diminui a 
temperatura ambiente e melhora o conforto térmico.  

c 

O estudante que selecionou essa alternativa não compreende que o gráfico representa o 
fenômeno denominado ilha de calor, e não de efeito estufa. Além disso, o estudante não 
compreende que a impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades aumenta a 
absorção de calor e a temperatura do ar.   

d 

O estudante que selecionou essa alternativa não compreende que o gráfico representa o 
fenômeno denominado ilha de calor, e não a inversão térmica. Além disso, o estudante 
não compreende que usar mais meios de transporte como carros e motocicletas 
aumentam a emissão de gases intensificadores do efeito estufa, o que contribui para o 
aumento da temperatura. 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

Habilidade 
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e 
Lua. 

 

Introdução 

Espera-se que a partir da observação da Lua no céu, os estudantes consigam construir modelos 

para justificar a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, levando em consideração as posições do 

Sol, da Terra e da Lua.  

 

Atividades 

Auxilie os estudantes na construção de um modelo para representar algumas posições que 

permitam visualizar diferentes aspectos observados da Lua (fases da Lua), indicando também a 

possibilidade de ocorrência de eclipses. Utilize quatro bolas pequenas de isopor e passe cada uma 

delas por um arame circular, de modo que estejam igualmente distribuídas. Utilize uma delas para 

emendar as extremidades do arame. Amarre duplamente um fio de nylon no arame, de forma vertical 

e horizontal, formando um X. Pegue uma bola de isopor maior e espete um palito, atravessando-a, e 

cole um fio de lã na região central para representar a linha do equador. Utilize um pedaço de isopor, 

ou um pouco de massa de modelar, para servir de suporte, de modo que o palito forme com a 

horizontal uma abertura de ângulo com medida aproximada à da inclinação da Terra (23°). Posicione 

a bola de isopor maior (Terra) entre as linhas de nylon, no centro da órbita. E disponha uma luminária 

ou uma lanterna a cerca de 50 cm de distância, com o objetivo de representar o Sol. Na sequência peça 

aos estudantes que observem que em todas as fases sempre há metade da Lua iluminada pela luz do 

Sol, e outra metade permanece sem iluminação. Peça aos estudantes que identifiquem a fase da Lua 

de acordo com a disposição do Sol, da Lua e da Terra, e simule também a ocorrência de eclipses solares 

e lunares. 
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Habilidade 
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da 
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do 
ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 

 

Introdução 

Espera-se que os estudantes consigam representar os movimentos de rotação e translação da 

Terra, utilizando modelos tridimensionais, e analisem como a inclinação do eixo de rotação da Terra 

influencia na ocorrência das estações do ano em cada hemisfério.  

 

Atividades 

Se possível leve para a sala de aula um globo terrestre e uma lanterna e peça aos estudantes 

que demonstrem como ocorre o movimento de rotação da Terra, em torno do seu próprio eixo, e o 

movimento de translação, em torno do Sol. Em seguida, peça que demonstrem a relação da inclinação 

do eixo de rotação da Terra com o movimento de translação, apresentando de que maneira os raios 

solares chegam à superfície da Terra e identificando as estações do ano nos hemisférios norte e sul em 

pontos diferentes. 
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Habilidade (EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao 
aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. 

 

Introdução 

Espera-se que os estudantes compreendam a relação existente entre os climas regionais, os 

padrões de circulação atmosférica, oceânica e o aquecimento desigual causado pela forma e pelos 

movimentos da Terra. 

 

Atividades 

Peça aos estudantes que descrevam individualmente o clima do lugar onde moram e as 

variações que observam ao longo do ano. Em seguida, peça que representem com desenhos ou 

esquemas a circulação geral da atmosfera e expliquem como o calor poderia ser distribuído pela 

superfície da Terra. Complemente a atividade, pedindo que expliquem as diferenças de temperatura 

existentes entre os continentes e os mares, entre os polos e as regiões equatoriais, e como as correntes 

de ar influenciam e participam do clima das regiões mencionadas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Habilidade 
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular 
situações nas quais elas possam ser medidas. 

 

Introdução 

Espera-se que os estudantes identifiquem as principais variáveis envolvidas na previsão do 

tempo (variação de temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção dos 

ventos) e consigam simular situações nas quais essas variáveis possam ser medidas. 

 

Atividades 

Sugerimos estabelecer um diálogo com os estudantes fazendo perguntas como: “Observando 

o céu, você sabe dizer se vai chover ou não?”; “Vocês sabem como as pessoas faziam para prever o 

tempo antigamente?”; “E hoje, como podemos nos informar sobre a previsão do tempo?”. Leve um 

termômetro e um higrômetro para a sala de aula e, em seguida, saia com os estudantes para um lugar 

aberto da escola, onde seja possível observar o céu. Peça aos estudantes que descrevam como está o 

céu, se há presença de nuvens, vento, etc., e que meçam a temperatura e a umidade relativa do ar 

com o auxílio dos aparelhos. De volta para a sala de aula, peça aos estudantes que descrevam o clima 

no dia da observação e expliquem como essas condições influenciam o dia a dia população na cidade 

e no campo. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Habilidade 
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir 
da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção 
humana. 

 

Introdução 

Espera-se que os estudantes possam identificar alterações climáticas provocadas pela 

intervenção humana e discutir iniciativas que possam contribuir para o restabelecimento do equilíbrio 

ambiental. 

 

Atividades 

Divida a turma em grupos de aproximadamente cinco estudantes e distribua textos e notícias 

a cada grupo que tratem dos desequilíbrios ecológicos causados pelo ser humano e suas 

consequências. Peça aos estudantes que leiam os textos e discutam com seus colegas de grupo as 

iniciativas que poderiam ser propostas para minimizar esses impactos. Em seguida, peça que cada 

grupo exponha suas conclusões para a turma, discutindo as propostas apresentadas. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Habilidade 
Associar a incidência da radiação solar em uma região com a altura do Sol na abóboda celeste 
e com a interação dos raios solares na atmosfera. 

 

Introdução 

Espera-se que os estudantes compreendam a relação existente entre o ângulo de incidência 

da radiação solar na superfície de uma região com a altura do Sol na abóboda celeste e a interação dos 

raios solares na atmosfera. 

 

Atividades 

Se possível, utilize uma fonte de luz, como uma lanterna, para representar o Sol e mostre como 

a intensidade pode variar ao incidir em uma superfície, dependendo da altura do Sol e do ângulo de 

inclinação dos raios de luz. Peça aos estudantes que variem o ângulo de inclinação da incidência da luz 

emitida pela lanterna em relação à superfície incidente e que percebam as variações dessa iluminação. 

Em seguida, peça que façam desenhos esquemáticos para representar as observações do experimento, 

relacionando-o com a variação da intensidade da radiação solar na região. 

   



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Gabarito 

Habilidade 
Reconhecer usos da Meteorologia no cotidiano, em diversos setores da economia e para a 
previsão e prevenção de catástrofes. 

 

Introdução 

Espera-se que que os estudantes reconheçam como a Meteorologia pode contribuir para 

ações em nosso cotidiano, na previsão e prevenção de catástrofes naturais e nos diversos setores da 

economia. 

 

Atividades 

Pergunte aos estudantes qual a importância da Meteorologia na opinião deles e como utilizam 

as informações da previsão do tempo no dia a dia. Em seguida, peça que pesquisem, em notícias de 

jornais e revistas, casos nos quais a Meteorologia auxiliou na economia, na agricultura, nos 

transportes, na previsão de catástrofes, etc. Em seguida, peça aos estudantes que discutam em sala 

de aula sobre a importância da previsão do tempo para os pontos estabelecidos anteriormente. 


