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1. Antigamente, acreditava-se que o planeta Terra tinha o formato representado na figura A. No 

entanto, a partir de, aproximadamente, 300 a.C., Aristóteles propôs a teoria de que a Terra 
apresentava o formato mostrado na figura B. 

 

A 
Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

B 
Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

  
Representação esquemática de formato plano da 

Terra. (Elementos representados em tamanhos não 

proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

Representação esquemática de formato esférico da 

Terra. (Elementos representados em tamanhos não 

proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

a) Cite a principal evidência que levou Aristóteles a propor uma teoria sobre o formato esférico 

da Terra. 

b) Qual é o nome da ciência que estuda a Terra e os demais astros celestes?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade (EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante cita o formato curvo ou circular da sombra da Terra projetada na 
Lua durante os eclipses lunares como a principal evidência que levou Aristóteles a 
propor que a Terra era esférica. 
b) O estudante indica que a Astronomia é a ciência que estuda a Terra e os demais 
astros celestes.  

50% 

O estudante cita apenas o formato curvo ou circular da sombra da Terra projetada 
na Lua durante os eclipses lunares como a principal evidência que levou Aristóteles 
a propor que a Terra era esférica ou apenas indica que a Astronomia é a ciência que 
estuda os astros celestes. 

0% 
O estudante cita equivocadamente uma evidência que levou Aristóteles a propor 
que a Terra era redonda e não indica que a Astronomia é a ciência que permitiu 
que Aristóteles concluísse que a Terra apresentava formato esférico. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem os argumentos e 
evidências que demonstram que a Terra é esférica. Leve para a sala de aula imagens e 
vídeos de eclipses lunares e peça que observem o formato da sombra da Terra na Lua. 
Dialogue com eles de modo que considerem a realidade dos tempos de Aristóteles 
comparando com os recursos que existem hoje. Para isso mostre, se possível, sites e 
softwares com imagens da Terra tiradas por satélites, evidenciando o formato esférico do 
planeta. Na época de Aristóteles, as conclusões eram fundamentadas em observações 
possíveis dos fenômenos da natureza. Com base nessas observações, os cientistas foram 
construindo suas interpretações que, em alguns casos, não se confirmaram e, em outros, se 
confirmaram – este é o caso da conclusão de Aristóteles a respeito da forma da Terra. 
Valorize a importância da história da ciência na construção dos conhecimentos que temos 
nos dias de hoje. 

 

2. A fotografia abaixo mostra um relógio de sol. Nesse instrumento, uma estrutura ereta (gnômon) 
foi fixada à madeira e as horas colocadas em pontos marcados no entorno.  

John Carmichael/Flickr/Creative Commons 2.0 

 
Relógio de sol. 

a) Explique o funcionamento do relógio de sol. 

b) É possível observar alguma mudança no comprimento da sombra do gnômon no mesmo 

horário do dia, porém em diferentes estações do ano? Justifique sua resposta. 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 

(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em 
diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o 
Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e 
da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante responde que a sombra formada pelo gnômon indica a hora do dia. 
b) O estudante responde que ocorre mudança no comprimento da sombra do 
gnômon em um mesmo horário do dia, em diferentes estações do ano, em razão do 
movimento da Terra ao redor do Sol (translação). 

50% 

O estudante apenas responde que a sombra formada pelo gnômon indica a hora do 
dia ou apenas escreve que ocorre mudança no comprimento da sombra do gnômon 
em um mesmo horário do dia, em diferentes estações do ano, em razão do 
movimento da Terra ao redor do Sol (translação). 

0% 

O estudante não responde corretamente que a sombra formada pelo gnômon 
indica a hora do dia e não afirma nem explica que é possível observar mudança no 
comprimento da sombra do gnômon no mesmo horário do dia, em diferentes 
estações do ano. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem o funcionamento do 
gnômon, cuja projeção da sombra fornece a hora do dia, pois representa a movimentação 
relativa do Sol no céu. Essa movimentação é relativa porque, na verdade, é a Terra que se 
movimenta ao redor do Sol e de si mesma. Utilize um gnômon e uma lanterna 
(representação do Sol) para mostrar aos estudantes como ocorre a mudança da sombra ao 
longo do dia, relacionando essa mudança com o movimento de rotação da Terra. Mostre 
também que o movimento de translação da Terra influencia o comprimento da sombra 
formada pelo gnômon. 

 

3. A Terra é composta de três camadas, que apresentam diferentes características. A tabela a seguir 
mostra as espessuras aproximadas de cada uma dessas camadas. 

 

Espessura aproximada das camadas da Terra 

Camadas da Terra Espessura 

Crosta 50 km 

Manto 2 850 km 

Núcleo 3 450 km 

 

a) Quais são os aspectos físicos da crosta, do manto e do núcleo? 

b) Utilizando uma escala em que 1 centímetro represente 25 quilômetros, qual será, em 

centímetros, a espessura de cada uma das camadas da Terra? E quantas vezes o núcleo é 

mais espesso que a crosta terrestre? 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura 
interna à atmosfera) e suas principais características. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que a crosta é formada por rochas e pelo 
solo, a maior parte do manto é formada por material com aspecto pastoso e 
aquecido pelo núcleo, e o núcleo subdivide-se em duas camadas: núcleo externo, 
que é líquido, e núcleo interno, que é sólido. 
b) O estudante responde que, levando em consideração a escala indicada, as 
espessuras dessas camadas da Terra são de 2 cm (crosta), 114 cm (manto) e 138 cm 
(núcleo). O núcleo é 69 vezes mais espesso que a crosta terrestre. 

50% 

O estudante identifica corretamente apenas os aspectos físicos das camadas (crosta, 
manto e núcleo) ou apenas calcula corretamente a espessura das camadas da Terra 
na escala indicada e a relação entre a espessura do núcleo e da crosta terrestre. 
Unindo as duas questões, pode-se também considerar que ele acertou metade do 
que foi pedido como um todo. Por exemplo, ele pode ter acertado apenas o aspecto 
da crosta e errado os demais, e ter acertado todos os cálculos.  

0% 

O estudante não responde corretamente quais são os aspectos físicos das camadas 
da Terra (crosta, manto e núcleo) e não calcula corretamente a espessura das 
camadas da Terra na escala indicada nem a relação entre a espessura do núcleo e da 
crosta terrestre. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não sabem identificar as 
características das diferentes camadas que formam a estrutura da Terra e não compreendem 
noções de escala. Peça que desenhem, em uma cartolina, uma representação das camadas 
que compõem o planeta Terra. Instrua-os a desenhar as camadas de acordo com a espessura 
de cada uma delas, utilizando uma escala fornecida na atividade, em que 1 cm representa 
25 km. Por fim, peça que descrevam as principais características do núcleo, do manto e da 
crosta terrestre. 

 

4. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta por água, que forma uma camada 
denominada hidrosfera. Nessa camada, a água está distribuída em diferentes ambientes, como em 
oceanos, mares, rios, lagos, geleiras e lençóis freáticos (águas subterrâneas). 

a) Além da hidrosfera, de que é formada a superfície terrestre? 

b) Que camada está localizada acima da superfície terrestre? Qual é sua principal composição? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura 
interna à atmosfera) e suas principais características. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 
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Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica que a superfície terrestre é formada por crosta terrestre, 
que são as rochas e o solo, além da hidrosfera. 
b) O estudante explica que a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o 
planeta Terra.  

50% 
O estudante apenas identifica corretamente que a superfície terrestre é formada 
por crosta terrestre, que são as rochas e o solo, além da hidrosfera; ou apenas 
explica que a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. 

0% 
O estudante não identifica corretamente que a superfície terrestre é formada por 
crosta terrestre, que são as rochas e o solo, além da hidrosfera; nem explica que a 
atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem quais são as camadas 
que compõem o planeta Terra. Leve para a sala de aula um globo terrestre para mostrar a 
eles que as partes em azul representam a presença de água em nosso planeta, formando 
uma região denominada hidrosfera, e que as camadas na cor marrom representam a crosta, 
composta de rochas e do solo. Explique a eles que, envolvendo a superfície da Terra, está a 
atmosfera, camada gasosa que possibilita que respiremos, por exemplo. Essa camada 
protege o planeta das camadas superiores que são inviáveis à vida. 

 

5. Fósseis são registros de seres vivos que habitaram nosso planeta no passado. Observe, a seguir, a 
fotografia de um fóssil.  

 Pixabay/<pixabay.com> 

 

Fóssil de um réptil. 

a) Em que tipo de rocha são formados os fósseis? 

b) Por que a formação de fósseis ocorre nesse tipo de rocha? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8 
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Grade de correção 

100% 

a) O estudante reconhece que o processo de fossilização ocorre em rochas 
sedimentares.  
b) O estudante explica que a formação de fósseis ocorre em rochas sedimentares 
porque esse tipo de rocha se forma pela deposição de sedimentos ao longo do 
tempo. Assim, quando um organismo morre, o corpo dele é encoberto por camadas 
de sedimentos no decorrer de diferentes períodos geológicos.   

50% 
O estudante identifica corretamente que o processo de fossilização ocorre em 
rochas sedimentares, mas não explica por que a formação de fósseis ocorre nesse 
tipo de rocha. 

0% 
O estudante não identifica que o processo de fossilização ocorre em rochas 
sedimentares e não explica corretamente por que a formação de fósseis ocorre 
nesse tipo de rochas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem como ocorre o 
processo de fossilização. Com a finalidade de mostrar a eles como esse processo acontece, 
simule a formação de um fóssil. O mais fácil de demostrar é o processo de fossilização em 
que fica o molde do corpo. Para isso, leve para a sala de aula os seguintes materiais: massa 
de modelar (pode-se substituir por argila e adaptar a atividade aqui descrita) para simular o 
sedimento. Leve também várias conchas de duas valvas (bivalves) de espécies variadas, com 
as valvas abertas. Divida os estudantes em grupos e, para cada grupo, deixe um conjunto 
massa de modelar e valvas. O número de valvas pode diferir entre os grupos, mas pondere 
pelo menos cinco valvas por grupo. Solicite aos estudantes que espalhem parte da massa de 
modelar sobre uma superfície plana e pressionem sobre ela algumas das valvas de molusco 
de modo que fiquem bem fixas à massa. Em seguida, peça que removam as conchas e vejam 
a impressão que elas deixaram na massa. Essa impressão vai corresponder ao fóssil daquele 
animal. Depois, solicite aos grupos que troquem as montagens entre si para que cada grupo 
descubra os fósseis produzidos pelos colegas. Em seguida, peça que associem o molde do 
fóssil à concha que o produziu. Ao final da aula, esquematize com os estudantes todas as 
etapas do processo de fossilização que é feito por impressão e explique a eles que existem 
outros processos de fossilização além desse. 

 

6. Observe a figura a seguir, que mostra a posição em que um paleontólogo encontrou dois fósseis 
durante uma escavação. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Esquema representando camadas de rochas com o fóssil A e o fóssil B  

encontrados pelo paleontólogo. (Cores fantasia) 
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Levando em consideração como ocorre o processo de fossilização, e a cor das camadas usadas no 
esquema para representar diferentes períodos geológicos, você diria que o fóssil A é de um 
organismo que viveu num período anterior ou posterior ao que viveu o organismo cujo fóssil está 
representado por B? Explique sua resposta. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8 

Grade de correção 

100% 

O estudante afirma que possivelmente o fóssil A é mais antigo que o fóssil B; e 
explica que os fósseis A e B provavelmente são de períodos geológicos diferentes, 
uma vez que, após a formação do fóssil A, ocorreu a deposição de novas camadas 
de sedimento, as quais foram se consolidando de modo que formaram uma rocha 
sedimentar.  

50% 
O estudante compreende, de forma correta, que o fóssil A é de um organismo que 
viveu em um período anterior ao B, mas não explica o motivo.  

0% 
O estudante não compreende que os fósseis A e B provavelmente são de períodos 
geológicos diferentes e não explica o motivo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem como ocorre o 
processo de fossilização. Faça alguns cartões, escrevendo em cada um deles uma etapa do 
processo de fossilização de um animal. Exemplos de etapas: o animal morre; é soterrado 
com uma camada de sedimentos; o esqueleto soterrado sofre substituição por minerais; 
novas camadas de sedimento são depositadas sobre as camadas mais antigas; há a 
consolidação dos sedimentos; há a formação de rocha sedimentar. Em seguida, separe a 
turma em grupos de cinco estudantes, entregue os cartões aos grupos e solicite que 
ordenem os cartões de acordo com o processo de fossilização. No caso do exemplo, o 
processo de fossilização é por substituição, o que é diferente do processo de fossilização por 
impressão. Comente isso com os estudantes de modo que ampliem a visão deles a respeito 
dos processos de fossilização.  

 

7. Eratóstenes foi o filósofo e matemático grego que analisou a projeção da sombra de um gnômon 
nas cidades de Alexandria e Siena. 

Na análise desse filósofo, foi possível: 

a) deduzir que a Terra girava em torno do Sol e estimar a distância da Terra até o Sol. 

b) deduzir que a Terra é esférica, pela diferença na projeção da sombra nas duas cidades, e 

calcular o diâmetro da Terra. 

c) deduzir que a Terra é plana, pela diferença na projeção da sombra nas duas cidades, e 

estimar a área da Terra. 

d) concluir que o Sol ilumina igualmente as duas cidades e, por isso, o tamanho das sombras em 

ambas é igual. 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade (EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as análises de 
Eratóstenes a respeito das sombras de um gnômon permitiram que ele concluísse que 
a Terra é esférica e estimasse sua circunferência. 

b 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que Eratóstenes deduziu que a 
Terra era esférica, ao observar as diferenças nas sombras de um gnômon em duas 
cidades diferentes e no mesmo horário, e que isso o levou a conseguir calcular o 
diâmetro da Terra. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que Eratóstenes errou ao 
concluir que a Terra era plana, e entende, equivocadamente, que isso se deu porque as 
projeções das sombras nas duas cidades eram diferentes, e não iguais. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende, por ser a Terra esférica, 
as projeções das sombras nas duas cidades, em um mesmo horário, têm que ser 
diferentes. Portanto a afirmação que consta neste item não poderia estar correta.   

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não compreendem que foram as 
observações de Eratóstenes sobre as sombras de um gnômon em cidades diferentes que 
permitiram que ele concluísse que a Terra é esférica. Peça a eles que, individualmente, 
pesquisem sobre as teorias que supunham que a Terra fosse plana e quais eram os 
argumentos utilizados para embasar essa teoria. Em seguida, solicite que selecionem 
evidências de que a Terra é esférica, que possam refutar a teoria da Terra plana. Em classe, 
promova uma roda de conversa a respeito do tema, esclarecendo as dúvidas que surgirem. 

 

8. Observe a fotografia de um eclipse lunar e avalie as afirmações a seguir. 

Ptrlow/Wikipedia/Creative Commons 2.0 

 

Fotografia de eclipse lunar parcial. 

I. O eclipse lunar é um fenômeno em que o Sol cobre a Lua e ocorre de quatro em quatro anos. 

II. A sombra da Terra projetada na Lua é uma evidência de que a Terra é esférica. 
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III. O eclipse lunar é uma evidência de que os astros celestes têm formato plano. 

IV. A Lua é um astro que orbita em torno da Terra. 

Indique a alternativa correta. 

a) I e II 

b) III e IV 

c) I, II e III 

d) II e IV 

 

Objeto(s) de 

conhecimento 
Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade (EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a sombra da Terra 
projetada na Lua é uma evidência da esfericidade da Terra; mas não compreende que a 
Lua orbita ao redor da Terra e o eclipse lunar acontece pelo alinhamento do Sol, da 
Terra e da Lua; e que este tipo de eclipse não ocorre de quatro em quatro anos. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não entende que a sombra da Terra 
projetada na Lua é uma evidência da esfericidade da Terra e não de que os astros têm 
formato plano, mas compreende que a Lua é um astro que orbita em torno da Terra. 

c 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende: que a Lua orbita ao redor 
da Terra; que o eclipse lunar acontece pelo alinhamento do Sol, da Terra e da Lua e 
não ocorre de quatro em quatro anos; e que o eclipse lunar não é uma evidência de 
que os astros têm formato plano. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a sombra da Terra 
projetada na Lua é uma evidência da esfericidade da Terra e que a Lua orbita ao redor 
da Terra. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entendem como ocorrem os 
movimentos de translação da Terra e da Lua, o que ocasiona os eclipses lunares, que são as 
evidências de que planeta Terra é redondo. Faça uma experiência prática que simule o que 
ocorre com a Terra em relação ao Sol e à Lua no movimento de translação. Será preciso um 
palito, uma bola de isopor (ou algum objeto esférico para representar a Terra) e uma fonte 
de iluminação (lanterna). Espete o palito na bola de isopor e ilumine-a com a lanterna. Ao 
rodar o palito rodará também a bola de isopor, mostrando assim como acontece o 
movimento de rotação que a Terra faz em torno do próprio eixo. Para representar o 
movimento de translação, gire a bola de isopor lentamente ao redor da fonte de iluminação, 
demonstrando que a Terra, ao girar em torno do Sol, ocasiona as quatro estações do ano. 
Em seguida, simule os eclipses solar e lunar posicionando os astros alinhados. 
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9. A Terra é constituída de algumas camadas, como mostra a imagem a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

  

Representação esquemática do planeta Terra e suas camadas internas.  

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

As camadas identificadas pelos números 4 e 5 na imagem estão relacionadas com a formação: 

a) do magma pelo núcleo, que é a camada central e constituída especialmente de ferro e 

níquel. 

b) dos vulcões pela mesosfera, que é a camada constituída por material rochoso em estado 

líquido. 

c) das placas tectônicas pela litosfera, que é uma camada descontínua constituída por rochas 

sólidas. 

d) das rochas magmáticas pelo manto, que é a camada que está em contato com a hidrosfera 

ou com a atmosfera. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura 
interna à atmosfera) e suas principais características.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as camadas 4 e 5 
representadas na imagem correspondem ao manto e à crosta terrestre, e que essas 
camadas não estão relacionadas à formação do magma.  

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que, apesar de a 
mesosfera ser uma das camadas que constituem o manto, essa região apresenta 
material rochoso no estado sólido. 
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c 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que as camadas 4 e 5 
representadas na imagem correspondem ao manto e à crosta terrestre, que são as 
regiões que formam a litosfera, camada descontínua constituída pelas placas 
tectônicas.  

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a camada que está 
em contato com a hidrosfera ou a atmosfera é a crosta e não o manto. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não identificam corretamente as 
camadas que estruturam a Terra e suas características. Divida a turma em grupos de seis 
estudantes e peça que representem as placas tectônicas em pedaços de papelão, fazendo 
um quebra-cabeça. Em seguida, solicite que coloquem, em um recipiente, certa quantidade 
de material pastoso (gel, detergente, etc.), cobrindo esse material com os pedaços de 
papelão para representar o movimento das placas tectônicas. Os estudantes devem indicar 
quais camadas da Terra foram representadas pelo esquema montado e quais as 
características de cada uma delas. 

 

10. Trilobitas são artrópodes do período Paleozoico, que foram descobertos pela ciência por meio de 
fósseis, como mostra a imagem. 

James St. John/Wikipedia/Creative Commons 2.0 

 

Fóssil de trilobita. 

O registro representado na imagem: 

a) é preservado por processos artificiais. 

b) forma-se da erosão das rochas magmáticas. 

c) constitui uma prova de que existiu vida fora da Terra. 

d) é geralmente encontrado em rochas sedimentares. 
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Objeto(s) de 

conhecimento 
Forma, estrutura e movimentos da Terra 

Habilidade 
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 
sedimentares em diferentes períodos geológicos.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 8 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o fóssil é preservado 
por processos naturais e não por processos artificiais. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que os fósseis geralmente 
são encontrados em rochas sedimentares e não em rochas magmáticas. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o fóssil comprova a 
existência de vida no planeta Terra, porém em outras épocas. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que o processo de fossilização 
está, geralmente, relacionado às rochas sedimentares.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente não entenderam como ocorre o 
processo de formação do fóssil e o que ele representa. Em sala de aula, reproduza 
vídeos/animações que expliquem como acontece o processo de fossilização. Caso haja um 
museu/uma exposição com fósseis no município onde a escola se localiza, planeje uma 
visita, se possível.  

 


