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Ciências – 9º ano 
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1. Os planetas que orbitam o Sol no Sistema Solar têm composições distintas. Os mais próximos do 
Sol são considerados planetas rochosos e os mais distantes, planetas gasosos.  

a) O que pode ter causado essa diferença na formação dos planetas? 

b) Qual foi o principal elemento na formação dos planetas rochosos? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo 
Ordem de grandeza astronômica 

Habilidade 
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na 
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que os planetas rochosos, por estarem mais 
próximos do Sol, se formaram sem água e sem os elementos voláteis dos planetas 
gasosos. Já nos gasosos, que se encontram em uma região mais afastada do Sol, a 
condensação de hidrogênio, amônia e metano foi facilitada.  
b) O estudante identifica corretamente que o principal elemento na formação dos 
planetas rochosos foi a poeira seca. 

50% 
O estudante identifica corretamente quais foram as diferenças na formação dos 
planetas ou menciona o principal elemento na formação dos planetas rochosos.  

0% 
O estudante não identifica nem que os planetas do Sistema Solar possuem diferentes 
formações, dependendo da sua distância em relação ao Sol, nem que a poeira seca é 
o principal elemento na formação de planetas rochosos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram essas questões podem estar com dificuldade em compreender a 
formação do Sistema Solar. Para facilitar o desenvolvimento dessa habilidade, sugerimos a 
construção de um panfleto sobre o Sistema Solar. Eles devem pesquisar a formação, a composição 
e o posicionamento desse sistema no Universo, além de outras informações que julgarem 
relevantes. Também precisam encontrar algumas imagens para compor o panfleto. Auxilie-os na 
montagem do material e na composição do texto, para que seja conciso e claro para o leitor. 
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2. O cometa Lovejoy foi descoberto em 2011 e passou a 140 mil quilômetros de distância da 
superfície do Sol. A foto a seguir foi tirada por um astronauta da NASA e mostra o cometa próximo 
ao horizonte da Terra. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Cometa Lovejoy visto da Estação Espacial  

Internacional em dezembro de 2011. 

a) Quais são as partes que formam esse corpo celeste? 

b) Cite dois outros corpos celestes que orbitam o Sol. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo 
Ordem de grandeza astronômica 

Habilidade 
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na 
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que o cometa é formado por corpo, coma (ou 
cabeleira) e cauda. 
b) O estudante cita outros dois corpos celestes que estão em órbita ao redor do Sol, 
como os planetas, planetas anões e asteroides. 

50% 
O estudante identifica que as partes do cometa são: corpo, coma (ou cabeleira) e 
cauda, mas não sabe citar planetas, planetas anões e asteroides como exemplos de 
outros corpos celestes que giram ao redor do Sol; ou vice-versa. 

0% 
O estudante não sabe identificar as partes de um cometa, nem planetas, planetas 
anões e asteroides como exemplos de corpos celestes que orbitam o Sol. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram essas questões podem não conhecer a estrutura e a composição dos 
cometas e dos corpos celestes que orbitam o Sol. Para auxiliá-los na compreensão desse tema, 
sugerimos a leitura com eles do seguinte texto: <http://www.observatorio.ufmg.br/pas56.htm> 
(acesso em: nov. 2018). Se for possível, projete o texto em tela para que, ao realizar sua leitura, as 
imagens auxiliem no entendimento do assunto. Outra opção é levar para a sala de aula as imagens 
impressas. Leia o texto com a turma e promova uma discussão com a classe, esclarecendo eventuais 
dúvidas. 

http://www.observatorio.ufmg.br/pas56.htm
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3. O ser humano sempre olhou para o céu com curiosidade e muitas indagações. Com o passar do 
tempo, foi percebendo que algumas observações tinham relação com fenômenos da Terra. Por 
exemplo, os povos antigos compreenderam que os movimentos do Sol e da Terra estavam 
relacionados às estações do ano. A partir dessa compreensão, passaram a utilizar esse 
conhecimento em muitas de suas atividades cotidianas. 

a) Cite dois exemplos de atividades dos povos antigos que utilizavam o conhecimento sobre os 

astros. 

b) Como a observação das constelações foi importante para esses povos. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Astronomia e cultura 

Habilidade 
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol 
ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação 
espacial e temporal etc.). 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante cita corretamente dois exemplos de atividades influenciadas pelo 
movimento dos astros, como: época de colheita e de plantio, orientação no espaço, 
no tempo etc. 
b) O estudante indica que a observação das constelações auxiliou alguns povos 
antigos em atividades como pesca, agricultura, navegações, produção de calendários 
etc.  

50% 
O estudante cita corretamente atividades dos povos antigos influenciadas pelos 
astros, porém não cita a importância da observação de constelações para esses 
povos; ou vice-versa. 

0% 
O estudante não cita corretamente atividades dos povos antigos influenciadas pelos 
astros e pela observação de constelações. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram essas questões, provavelmente, estão com dificuldade em relacionar 
as leituras do céu às necessidades de diferentes povos. Para facilitar o desenvolvimento da 
habilidade, organize a classe em grupos de quatro estudantes e solicite que pesquisem os 
diferentes calendários elaborados com base na leitura do céu. Em seguida, eles devem 
organizar apresentações que serão mostradas em classe, explicando como cada observação 
das constelações auxiliou a organização dos calendários.  

 

4. O Sol surgiu há bilhões de anos, mas não existirá para sempre. De acordo com os cientistas, a morte 
do Sol está prevista para daqui a sete bilhões de anos. No entanto, antes de morrer, ele passará 
por várias modificações, como a troca do principal combustível das fusões nucleares, responsáveis 
pela geração de energia nessa estrela. 

a) Explique como ocorre a geração de energia no Sol.  

b) Após o fim do combustível utilizado, qual substância passará a exercer essa função? 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Ordem de grandeza astronômica 
Evolução estelar 

Habilidade 
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no 
conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse 
processo no nosso planeta. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que a energia proveniente do Sol vem de fusões 
nucleares, nas quais átomos de hidrogênio são transformados em átomos de hélio. 
b) O estudante responde corretamente que após o fim dos átomos de hidrogênio, o 
Sol utilizará os átomos de hélio na fusão nuclear.  

50% 
O estudante não explica corretamente a origem da energia proveniente do Sol ou não 
sabe qual substância exercerá essa função quando esse combustível se extinguir.  

0% 
O estudante não explica nem a origem da energia proveniente do Sol, nem a 
substância que a substituirá. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esses itens podem não compreender o processo de geração de 
energia que ocorre no Sol. Para facilitar o desenvolvimento da habilidade, proponha a eles que 
construam uma linha do tempo, apontando as fases de existência do Sol desde seu nascimento 
até sua morte. 

 

5. Você já deve ter observado que os astronautas, quando estão no espaço, sempre usam trajes 
espaciais, como na imagem a seguir, apropriados para a sobrevivência do ser humano em 
condições extremas. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Astronauta no espaço. 

Explique qual é a necessidade de utilização desse traje, levando em consideração as características 
do ambiente espacial e as condições necessárias à vida. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Vida humana fora da Terra 

Habilidade 
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, 
com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e 
nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

100% 

O estudante explica corretamente que, se os astronautas não usassem esse traje, 
correriam perigos, como: o vácuo poderia causar a expansão no interior do corpo, 
danificando órgãos (pressão atmosférica); a falta de oxigênio poderia causar danos 
fatais a seu cérebro; a radiação solar poderia causar-lhes queimaduras gravíssimas; a 
radiação espacial poderia danificar as células de seu corpo; a baixa ou a alta 
temperatura do Espaço poderia causar sua morte.  

50% 
O estudante explica parcialmente a necessidade de uso desses trajes especiais pelos 
astronautas. 

0% 
O estudante não explica a necessidade de uso desses trajes especiais pelos 
astronautas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão podem não compreender as condições necessárias para 
a sobrevivência dos seres humanos fora do planeta Terra. Para contribuir com o 
desenvolvimento da habilidade, solicite que eles se reúnam em grupos de quatro integrantes 
e discutam entre si quais são as condições necessárias à vida na Terra. Peça que listem as 
conclusões a que chegaram. Em seguida, promova uma discussão com a turma, apresentando 
dados sobre alguns planetas do Sistema Solar, como: temperatura, tipo de superfície, tipo de 
gases predominantes, presença de atividade vulcânica e geológica, presença de alguns 
elementos químicos (C, H, O, N, P e S) etc. O objetivo desta atividade é fazê-los compararem 
as características dos planetas à lista de condições para a sobrevivênia da vida como a 
conhecemos. Sugerimos este endereço eletrônico para você consultar as informações sobre 
os planetas: <http://astro.if.ufrgs.br/planetas/> (acesso em: nov. 2018). 

 

6. Considere que cientistas descobriram um planeta da galáxia Andrômeda que possui condições de 
vida semelhantes às do planeta Terra. 

Seria possível estabelecer uma colônia com seres humanos nesse planeta? Selecione argumentos 
para explicar sua resposta. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Vida humana fora da Terra 

Habilidade 
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, 
com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e 
nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

100% 
O estudante responde corretamente que, por mais que haja um planeta com 
condições propícias à vida do ser humano, a distância entre as galáxias é da ordem de 
milhões de anos-luz, o que tornaria inviável sua colonização por seres humanos.  

50% 
O estudante responde corretamente que seria inviável estabelecer uma colônia com 
seres humanos nesse planeta, mas não justifica ou justifica incorretamente sua 
resposta. 

0% 
O estudante responde, equivocadamente, que é viável estabelecer essa colônia com 
seres humanos.  

http://astro.if.ufrgs.br/planetas/
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão podem não compreender que viagens entre galáxias 
levariam séculos e não seriam possíveis no tempo de vida do ser humano. Com o propósito de 
auxiliar o desenvolvimento da habilidade, proponha que eles pesquisem a distância da Terra 
à galáxia Andrômeda e quanto tempo acham que demoraria para chegar lá. Deixe que 
discutam entre si e façam suas suposições. Em seguida, apresente os dados reais, de modo 
que compreendam que não é possível um ser humano fazer essa viagem durante sua vida. 
Como a velocidade da nave espacial mais rápida já construída pelo ser humano gira em torno 
de 77km/s e levando em consideração que a distância da Terra a Andrômeda é de 
aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz, uma viagem intergaláctica demoraria cerca de 98 
milhões de séculos.  

 

7. No Universo, muitos planetas possuem satélites naturais, que giram ao seu redor, ou seja, que os 
orbitam. É o caso do planeta Terra, que possui a Lua como satélite natural. Dentre os planetas do 
Sistema Solar, aqueles que não possuem satélites naturais girando ao seu redor são: 

a) Vênus e Marte. 

b) Urano e Netuno. 

c) Mercúrio e Vênus. 

d) Mercúrio e Netuno. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo 
Ordem de grandeza astronômica 

Habilidade 
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na 
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa acredita, equivocadamente, que os planetas 
mais próximos da Terra não possuem um satélite natural. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa acredita, equivocadamente, que os planetas 
mais distantes do Sol não possuem um satélite natural. 

c 
O estudante compreende que os únicos planetas que não possuem satélites naturais são 
Mercúrio e Vênus. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa acredita, equivocadamente, que o planeta 
mais próximo e o mais distante do Sol não possuem satélite natural. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão podem estar com dificuldade em compreender a 
estrutura do Sistema Solar e de cada planeta. Para propiciar o desenvolvimento da habilidade, 
proponha  que façam uma pesquisa acerca da influência da Lua no planeta Terra e, depois, 
formulem hipóteses sobre o que poderia acontecer à Terra se a Lua deixasse de existir. Peça 
que apresentem suas hipóteses e esclareça eventuais dúvidas com a turma. 
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8. A arqueoastronomia busca entender como as civilizações antigas compreendiam a astronomia. No 
Brasil, está muito relacionada à arte rupestre, pois nesses desenhos os povos antigos mostravam 
como viviam, como se relacionavam com o ambiente e os demais seres vivos e como realizavam 
suas atividades. Qual das atividades a seguir eram influenciadas pela astronomia nas civilizações 
antigas? 

a) Reprodução. 

b) Agricultura. 

c) Pintura corporal. 

d) Fabricação de ferramentas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Astronomia e cultura 

Habilidade 
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol 
ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação 
espacial e temporal etc.). 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que nas civilizações antigas 
a reprodução não estava relacionada à astronomia. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que nas civilizações antigas a 
agricultura estava relacionada à astronomia. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que nas civilizações antigas 
a pintura corporal não estava relacionada à astronomia. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que nas civilizações antigas 
a fabricação de ferramentas não estava relacionada à astronomia. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão podem estar com dificuldade em identificar quais 
atividades podem ser influenciadas pela observação das estrelas e demais astros do Universo. 
Para desenvolver a habilidade, organize a classe em grupos de cinco estudantes, solicite que 
pesquisem e deem exemplos de como os povos antigos utilizavam o conhecimento sobre os 
astros para se orientar, explicando também como o avanço tecnológico permitiu a evolução 
dos mecanismos de orientação temporal e espacial, uma vez que atualmente não usamos os 
astros para nos orientarmos. Peça-lhes que apresentem suas pesquisas e discuta o tema com 
a turma, esclarecendo eventuais dúvidas. 

 

9. Se o principal combustível das fusões nucleares do Sol acabar, outro combustível passará a ser 
utilizado. A energia liberada nas fusões será maior, ocasionando uma nova fase na vida dessa 
estrela. 

Qual o nome dessa fase e o que ocorrerá? 

a)  Anã preta e o fim da vida do Sol. 

b)  Anã branca e o resfriamento lento. 

c)  Gigante vermelha e a perda da massa solar. 

d)  Nebulosa planetária e o encolhimento do centro. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Ordem de grandeza astronômica 
Evolução estelar 

Habilidade 
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no 
conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse 
processo no nosso planeta. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende a sequência de fases no ciclo 
evolutivo do Sol, uma vez que a anã preta ocorre após a fase da gigante vermelha. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende o que ocorrerá nas fases do 
ciclo evolutivo do Sol, uma vez que na fase denominada anã branca o centro do Sol irá 
encolher. 

c 
O estudante compreende que, após o fim dos átomos de hidrogênio, o Sol passará a se 
chamar gigante vermelha, fase que antecede a nebulosa planetária, a qual resultará em 
uma anã branca e, posteriormente, em uma anã preta. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende a sequência de fases do ciclo 
evolutivo do Sol, uma vez que a fase denominada nebulosa planetária ocorrerá após a 
gigante vermelha. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item podem não compreender o ciclo evolutivo de uma estrela 
como o Sol. Para contribuir com o desenvolvimento da habilidade, organize um jogo da 
memória, no qual eles devem associar o nome das fases do Sol com sua descrição. Para isso, 
prepare cartões com os nomes das fases do Sol e a descrição de cada uma. No momento do 
jogo, explique as regras a eles. Serão dispostos sobre a mesa dois conjuntos de cartões virados 
para baixo, um com as fases do Sol e outro com a descrição delas. Solicite que eles se 
organizem em quatro grupos e a cada jogada um grupo vira duas cartas, uma de cada conjunto. 
Ao virá-las, o grupo deve decidir se a associação está ou não correta. Os demais grupos não 
podem ver as cartas viradas. Caso acertem a resposta, ou seja, afirmem que a associação está 
correta quando está de fato correta ou digam corretamente que a associação está errada, 
marcam um ponto; se errarem a resposta, não marcam ponto. O grupo que obtiver o maior 
número de pontos vence. 

 

10. No Sistema Solar, há uma região chamada zona habitável, onde está inserido o planeta Terra. Essa 
região possui condições adequadas à vida. Assinale a alternativa correta sobre essas condições. 

a)  Grande quantidade de gás enxofre na atmosfera, que é favorável à vida. 

b)  Somente planetas gasosos estão dentro da zona habitável. 

c)  A zona habitável apresenta temperatura adequada para que se encontre água na forma 

líquida. 

d)  O gás oxigênio não é encontrado na zona habitável. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Vida humana fora da Terra 

Habilidade 
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, 
com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e 
nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 
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Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o gás enxofre não é 
favorável à vida como a conhecemos. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que na zona habitável se 
encontram os planetas terrosos e não gasosos. 

c 
O estudante compreende que a zona habitável é definida como uma região onde a 
radiação recebida permite temperaturas suficientes para manter a água em estado 
líquido. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o gás oxigênio está 
presente na zona habitável e é necessário à vida como a conhecemos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram esta questão provavelmente estão com dificuldade em compreender 
a definição de zona habitável e quais são as condições para a existência de vida como a 
conhecemos. Para auxiliar no desenvolvimento da habilidade, organize a turma em grupos de 
seis estudantes e solicite que imaginem que fosse possível viver no espaço dentro de um 
planeta artificial criado pelo ser humano. Peça que discutam entre si e elaborem uma lista de, 
no mínimo, seis condições que precisam ser incluídas no projeto de criação desse planeta para 
que as pessoas possam sobreviver nele, justificando o porquê de cada item. Por fim, solicite 
que cada grupo leia em voz alta a lista que criou e esclareça as dúvidas. 

 


