
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

1. Um agricultor, que cultiva uvas em sua propriedade, adquiriu uma nova variedade de uvas sem 
sementes para diversificar sua produtividade e aumentar suas vendas. 

Ao cruzar essa nova variedade com outras três variedades de uva, o agricultor observou que: 

• O cruzamento da nova variedade de uvas sem sementes com a variedade I gerou apenas uvas 
com sementes. 

• A partir do cruzamento da variedade de uvas sem sementes com a variedade II (que produz 
sementes) foram geradas algumas uvas com sementes. 

• A partir do cruzamento da variedade de uvas sem sementes com a variedade III (que não 
produz sementes) foram geradas somente uvas sem sementes. 

Sabendo que o caráter ausência de sementes é determinado por um alelo a recessivo em relação 
ao caráter presença de sementes, determinado por alelo A dominante, quais são os genótipos das 
quatro variedades de uvas envolvidas nos cruzamentos?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Hereditariedade 

Habilidade 
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, 
segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a 
transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 5/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante identificou corretamente os genótipos das quatro variedades de uva: 
- Nova variedade de uva sem semente: genótipo aa. 
- Variedade I: genótipo AA. 
- Variedade II: genótipo Aa. 
- Variedade III: genótipo aa.  

50% 
O estudante identificou corretamente ao menos dois dos quatro genótipos das 
variedades de uva.  

0% 
O estudante não identificou corretamente ao menos dois dos quatro genótipos das 
variedades de uva.  
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2. O albinismo é uma variação genética de característica recessiva, e o indivíduo portador dessa 
característica apresenta ausência total ou parcial de produção de melanina.  

Considere que um homem albino se casa com uma mulher que produz melanina normalmente, 
mas sua sogra é albina. A esposa acredita que existe a possibilidade de o casal gerar filhos albinos. 

O pensamento da esposa está correto?  Justifique sua resposta utilizando as informações 
apresentadas na questão. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Hereditariedade 

Habilidade 
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo 
relações entre ancestrais e descendentes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 5/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante conseguiu associar corretamente os gametas à transmissão de 
características hereditárias, respondendo que o pensamento da mulher está correto, 
pois como sua mãe era albina, ela apresenta um gene recessivo para o albinismo e 
um gene dominante, visto que produz normalmente a melanina. Sendo assim, o 
genótipo da mulher em questão é Aa. Como o rapaz é albino, seu genótipo é aa. Dessa 
maneira, ao realizar o cruzamento dos genótipos Aa × aa, existe 50% de chance de o 
casal gerar filhos albinos.  

50% 
O estudante identificou que o pensamento da esposa está correto, mas não justificou 
corretamente sua resposta.  

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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3. Leia os textos a seguir. 

Pesquisadores da Embrapa Rondônia [publicaram em 2010] um protocolo 

inovador para produção in vitro de clones de pupunheira [...] 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2010/04/embrapa-desenvolve-nova-tecnica-para-clonar-planta-da-

amazonia1>. (acesso em: 16 out. 2018). 

Um acordo de cooperação para o desenvolvimento de algodão transgênico 

resistente ao bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis), principal praga desse 

cultivo [...]. A praga afeta todas as regiões produtoras do país e representa custo de 

US$ 250 por hectare, além de perdas de produtividade e impactos sobre a saúde 

humana e o meio ambiente [...]. 

Disponível em: <www.agricultura.gov.br/noticias/acordo-de-r-18-milhoes-permite-acelerar-pesquisa-de-algodao-resistente-ao-

bicudo>.  (Acesso em: 16 out. 2018). 

Com relação às técnicas de engenharia genética abordadas nos textos acima, apresente duas 
implicações – sociais, econômicas ou éticas – relacionadas a cada uma delas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Hereditariedade 

Habilidade Avaliar as implicações sociais, econômicas e éticas relacionadas à transgenia e à clonagem. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 6/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante selecionou corretamente implicações sociais, econômicas ou éticas 
relacionadas às técnicas mencionadas no texto: clonagem e transgenia.  
Para a clonagem, por exemplo, os estudantes podem citar que a técnica permite a 
manutenção de características vantajosas da espécie e aumenta a produtividade 
agrícola, mas diminui a variabilidade genética da espécie, tornando-a mais suscetível 
a alterações ambientais. Com relação à transgenia, pode-se citar que essa técnica 
possibilita a redução do uso de agrotóxicos, reduzindo os riscos de contaminação do 
ambiente. Por outro lado, ainda não há estudos suficientes que garantam a segurança 
para a saúde das pessoas a longo prazo. 

50% 
O estudante conseguiu explicar corretamente apenas uma implicação relacionada aos 
processos de clonagem e transgenia. 

0% O estudante não respondeu corretamente ao que foi solicitado. 
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4. Leia as afirmativas a seguir. 

I. Podem ser cultivadas em laboratório e utilizadas no tratamento de doenças. 

II. Possuem a capacidade de se transformar em vários tipos de células e formar diferentes 
tecidos. 

III. Como não estão completamente especializadas, podem ser programadas para desempenhar 
inúmeras funções. 

Considerando as informações apresentadas, responda às perguntas. 

a) As afirmativas se referem a quais tipos de células? 

b) No que se baseia o poder terapêutico desses tipos de células? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Hereditariedade 

Habilidade 
Compreender o conceito de células-tronco e sua importância para as pesquisas na área 
médica. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 6/1 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) As afirmativas se referem às células-tronco. 
b) O poder terapêutico das células-tronco se baseia em sua capacidade de 
diferenciação em células especializadas. Por serem capazes de se multiplicar e gerar 
diferentes tipos celulares, elas possuem grande importância para a Medicina, pois 
podem ajudar a regenerar tecidos e órgãos.  

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. Com o objetivo de comprovar a lei de Lavoisier, um químico misturou 126,0 g de ácido nítrico 
(HNO3) com 138,0 g de carbonato de potássio (K2CO3) em um béquer destampado. Após algum 
tempo, verificou que a massa contida no béquer era de 220,0 g. 

Por meio desse experimento o químico conseguiu comprovar a lei de Lavoisier? Por quê? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Habilidade 
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 7/2 

Grade de correção 

100% 
O estudante respondeu corretamente que o químico não conseguiu comprovar a lei 
de Lavoisier, pois é preciso que o sistema esteja fechado, o que não ocorreu no 
experimento realizado.  

50% 
O estudante respondeu que o químico não conseguiu comprovar a lei de Lavoisier, 
mas não justificou sua resposta. 

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

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

6. Leia a frase a seguir. 

O modelo atômico de _________ considera que o átomo é uma partícula esférica maciça e 
indivisível, e que todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. 

a) A frase se refere a qual modelo atômico? 

b) Qual foi a importância desse modelo para a compreensão sobre a constituição dos átomos? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Habilidade 
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo 
e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 7/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) A frase se refere ao modelo atômico de Dalton. 
b) Dalton desenvolveu o primeiro modelo atômico, que permitiu entender a estrutura 
da matéria. A partir desse modelo, podemos concluir que toda matéria é constituída 
por átomos de um mesmo elemento ou de diferentes elementos químicos que se 
combinam, originando diferentes substâncias. 

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. Observe o gráfico abaixo, que mostra os estados físicos de uma amostra inicialmente no estado 
sólido, em função da temperatura. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

a) Os números 2 e 4 representam quais mudanças de estado físico, respectivamente? 

b) Nos estágios 3 e 5, as partículas encontram-se em qual(is) estado(s) físico(s)? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estrutura da matéria 

Habilidade 
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações 
com base no modelo de constituição submicroscópica. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade 8/2 

Grade de correção 

100% 

O estudante respondeu corretamente ao que foi solicitado. 

a) Os números 2 e 4 representam a fusão e a ebulição, respectivamente. 
b) No estágio 3, a amostra se encontra no estado físico líquido, e no 5, no estado físico 
gasoso (vapor).  

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. A partir do cruzamento entre um cachorro A com pelo negro e uma cachorra B com pelo negro, 
foram gerados seis filhotes, todos com pelo negro. Esse mesmo cachorro A foi cruzado com outra 
cachorra C, com pelo branco, e esse cruzamento também gerou apenas filhotes de pelo negro. 

Considerando que a cor negra do pelo é dominante sobre a cor branca e analisando esses 
cruzamentos, pode-se concluir que os indivíduos 

a) A e C são homozigotos. 

b) A e B são heterozigotos. 

c) A e C são heterozigotos. 

d) B e C são heterozigotos. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Hereditariedade 

Habilidade 
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, 
segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a 
transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 5/1 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa identificou corretamente que, para gerar 
apenas filhotes negros, o cachorro A apresenta genótipo AA, sendo homozigoto 
dominante, e a cachorra C, como possui pelo branco, apresenta genótipo aa, recessivo.  

b 

O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que se o cachorro A for 
heterozigoto (Aa), haveria a possibilidade de gerar filhotes brancos (com a cachorra C, 
que apresenta genótipo homozigoto recessivo; e com a cachorra B, caso seja 
heterozigota). 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que o cachorro A não pode 
ser heterozigoto (Aa) e que a cachorra C, como possui pelo branco, apresenta, 
obrigatoriamente, o genótipo homozigoto recessivo. 

d 

O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que, apesar de a cachorra B 
poder ter tanto genótipo homozigoto dominante quanto genótipo heterozigoto, a 
cachorra C, como possui pelo branco, apresenta, obrigatoriamente, o genótipo 
homozigoto recessivo. 
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9. Observe o heredograma a seguir, que representa a herança de uma doença recessiva. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Com base na análise do heredograma é correto afirmar que o indivíduo 

a) I.2 é homozigoto recessivo. 

b) III.1 é obrigatoriamente heterozigoto. 

c) II.3 é obrigatoriamente heterozigoto. 

d) I.4 pode ser homozigoto dominante se o I.3 também for. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Hereditariedade 

Habilidade 
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo 
relações entre ancestrais e descendentes. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 5/1 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que se o indivíduo I.2 for 
homozigoto recessivo, os descendentes do cruzamento com o indivíduo I.1 não poderiam 
ser normais, pois a doença seria transmitida para a geração seguinte. 

b 

O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que os pais do indivíduo III.1 
são obrigatoriamente heterozigotos (pois a característica para a doença é passada para 
a geração seguinte), logo o indivíduo III.1 pode não ser heterozigoto, apresentando o 
genótipo homozigoto dominante (que não expressa a doença). 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa compreende que, se o filho do casal II.2 e II.3 
(ambos com genótipo normal) apresenta a doença, então ele recebeu um alelo recessivo 
de cada um dos pais. Portanto, o indivíduo II.3 é obrigatoriamente heterozigoto. 

d 

O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que, se o indivíduo I.3 
apresentar genótipo homozigoto dominante, então o indivíduo I.4 será obrigatoriamente 
heterozigoto, pois a característica para a doença aparece na segunda geração de 
descendentes. 
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10. A tabela abaixo mostra as massas dos reagentes e do produto de uma reação obtidas a partir de 
vários experimentos.  

 

Experimento Reação: magnésio    +     gás oxigênio      →      oxido de magnésio 

I        48 g           +                32 g            →                        80 g 

II         A g            +                64 g            →                      B g 

III        24 g           +                 C g             →                      D g 

Com base na lei das proporções definidas de Proust, determine os valores de A, B, C e D, 
respectivamente. 

a) 48 g, 112 g, 56 g, 80 g. 

b) 96 g, 80 g, 64 g, 40 g. 

c) 80 g, 144 g, 32 g, 56 g. 

d) 96 g, 160 g, 16 g, 40 g. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Habilidade 
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade 7/2 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que, segundo a lei de 
Proust, a proporção em massa das substâncias é fixa.  

b 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que no experimento II, 
todas as proporções devem ser dobradas, enquanto no experimento III, devem ser 
diminuídas pela metade. 

c 
O estudante que seleciona essa alternativa não compreende que as massas devem seguir 
uma proporção fixa. 

d 

O estudante que seleciona essa alternativa compreendeu que, de acordo com a lei de 
Proust, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma 
reação é fixa, constante e invariável. Assim, se a primeira reação segue a proporção em 
massa 48 : 32 : 80, essa proporção deve continuar a ser seguida. No experimento II, a 
massa de O2 dobrou, então as massas das outras substâncias também devem dobrar (A= 
96 g e B= 160 g). No experimento III, o valor da massa de Mg diminuiu pela metade, 
então, a massa das outras substâncias também deve diminuir pela metade (C = 16 g e D 
= 40 g). 
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Sugestões para reorientar o planejamento 

 

Habilidade 
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações 
com base no modelo de constituição submicroscópica. 

 

Introdução 

Espera-se que, com essa habilidade, o estudante investigue as mudanças de estado físico da 

matéria e explique essas transformações, considerando o modelo de constituição submicroscópica. 

 

Atividades 

Realize uma demonstração utilizando a água para que os estudantes possam reconhecer os 

diferentes estados físicos dessa substância e compreender a relação entre a temperatura e sua 

mudança de estado físico. Utilize um recipiente com cubos de gelo e outro recipiente com água 

fervendo, com vapor d’água saindo do recipiente. Com o auxílio de um termômetro, meça a 

temperatura de cada um dos recipientes. Durante essa observação, estimule os estudantes com 

perguntas para que percebam as mudanças de estado da água, relacionando-as com a alteração na 

temperatura. 

Atenção: por motivos de segurança, sugerimos que os estudantes não tenham contato direto 

com os recipientes, o objetivo é apenas que observem as mudanças de estado na água dos recipientes. 

Antes de realizar a atividade, faça as orientações de procedimentos de segurança que julgar 

necessárias. 
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Habilidade 
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

 

Introdução 

Espera-se que, com essa habilidade, o estudante compare quantidades de reagentes e 

produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

 

Atividades 

Transcreva para o quadro de giz o seguinte quadro: 

Experimento Reação:        carvão    +    gás oxigênio    →    dióxido de carbono 

I            12 g       +              32 g           →                      A g 

II              B g        +              16 g           →                   22 g 

III            24 g       +               C g            →                    D g 

IV              E g         +              F g             →                    132 g 

Informe aos estudantes que todos os experimentos foram realizados em frasco fechado. Em 

seguida, solicite que determinem os valores de A, B, C, D, E e F. Os valores esperados são:  

A = 44 g; B = 6 g; C = 64 g; D = 88 g; E = 36 g; F = 96 g 

Ao final dos cálculos, peça aos estudantes que digam os resultados e complete o quadro. Por 

fim, pergunte o que notaram com os resultados. Espera-se que eles percebam que há uma proporção 

constante entre os reagentes e produtos. 
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Habilidade 
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo 
e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 

 

Introdução 

Espera-se que, com essa habilidade, o estudante identifique os modelos que descrevem a 

estrutura da matéria, reconhecendo sua evolução histórica. 

 

Atividades 

Organize grupos de três ou quatro estudantes e distribua textos sobre cientistas/filósofos que 

tentaram definir a estrutura da matéria (como Leucipo de Mileto, Demócrito de Abdera, John Dalton, 

Ernest Rutherford). Em seguida, cada grupo deve fazer um resumo sobre as teorias ou pensamentos 

desses cientistas/filósofos e apresentá-lo para o restante da sala. Por fim, proponha que a turma 

elabore uma linha do tempo, abordando as principais ideias e contribuições de cada cientista ao longo 

da história da ciência. 
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Habilidade 
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo 
relações entre ancestrais e descendentes. 

 

Introdução 

Espera-se que, com essa habilidade, o estudante consiga fazer a associação entre os gametas 

e a transmissão das características hereditárias, relacionando os ancestrais e seus descendentes. 

 

Atividades 

Solicite aos estudantes que elaborem uma árvore genealógica fictícia de três gerações. Peça 

que coloquem fotos de pessoas com características físicas diferentes para representar cada indivíduo 

da árvore genealógica. Discuta com a turma sobre as semelhanças e as diferenças físicas entre cada 

membro da família retratada, perguntando de onde pode ter vindo determinada característica – cor 

da pele, cor do olho, etc. Instigue os estudantes, fazendo perguntas como: Por que nascemos 

diferentes se pertencemos à mesma espécie? De onde vêm essas características? Por fim, esclareça 

que as diferentes características dos indivíduos são resultantes de informações genéticas transmitidas 

pelos genitores aos seus descendentes. 
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Habilidade 
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, 
segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a 
transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. 

 

Introdução 

Espera-se que, com essa habilidade, o estudante interprete o trabalho de pesquisa de Gregor 

Mendel sobre hereditariedade, considerando suas ideias para a resolução de problemas envolvendo a 

transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. 

 

Atividades 

Divida a turma em grupos de três estudantes e distribua fichas amarelas e verdes a cada um 

deles. As fichas servirão para ilustrar a explicação de Mendel sobre hereditariedade do caráter cor das 

ervilhas, considerando a geração parental, a geração F1 e a geração F2. Cada grupo deverá então, 

simular os cruzamentos que você irá propor – por exemplo, cruzamento entre plantas que produzem 

sementes verdes de ervilha e plantas que produzem sementes amarelas de ervilha –, utilizando as 

fichas coloridas para representar a transmissão da característica hereditária “cor das ervilhas”.  
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Habilidade Avaliar as implicações sociais, econômicas e éticas relacionadas à transgenia e à clonagem. 

 

Introdução 

Espera-se que, com essa habilidade, o estudante avalie criticamente as implicações sociais, 

econômicas e éticas relacionadas aos processos de transgenia e clonagem. 

 

Atividades 

Selecione previamente reportagens que abordem as implicações sociais, econômicas e éticas 

relacionada à transgenia e à clonagem. Divida a turma em grupos, distribua diferentes reportagens 

para cada um deles e solicite que discutam os impactos positivos e negativos das técnicas mencionadas 

nos textos. Depois, amplie a discussão, organizando uma troca de ideias com a turma toda.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 9º ano 

2º bimestre – Gabarito 

Habilidade 
Compreender o conceito de células-tronco e sua importância para as pesquisas na área 
médica. 

 

Introdução 

Espera-se que, com essa habilidade, o estudante entenda o conceito de células-tronco, bem 

como a sua importância para as pesquisas na área da Medicina. 

 

Atividades 

Apresente para a turma o documentário “Células Tronco: A Chave da Regeneração”, dirigido 

por Marcello Bozzini e Rodrigo Astiz (2011, Brasil, 45 min). O documentário aborda as pesquisas 

realizadas no Brasil e o avanço da ciência em relação à utilização de células-tronco. Depois, proponha 

uma troca de ideias sobre a importância da crescente utilização dessas células nas pesquisas da área 

médica. 


