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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como um de seus objetivos principais discutir temas relacionados com 
conceitos de Física Moderna e Astrofísica em três escolas do Ensino Médio direcionados 
principalmente a alunos do segundo ano do ensino Médio. Foram elaborados um questionário 
aos professores, com o intuito de averiguar a formação dos professores, a forma de trabalho e 
se os mesmos discutem em sala de aula temas na mídia em geral. Com esses dados 
elaboramos três palestras com temas atuais e, principalmente, do que vem sendo mostrado na 
mídia em geral. Ao final de cada palestra oferecemos aos alunos um questionário com 
questões relacionadas às mesmas. 
 

 

Palavras-chave: Professores. Alunos. Física Moderna. Astrofísica. 

  



 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work had as one of its main objectives to discuss topics related to concepts of Modern 
Physics and Astrophysics. at tree schools of secondary education primarily targeted to 
students  to second year of high school. A questionnaire to teachers, in order to ascertain the 
training of teachers, the way of working and the same topics discussed in class room in the 
media were prepared. With these data we prepared three lectures on current issues, and 
especially to what has been shown in the media. At the end of each lecture to provide students 
a questionnaire related to the same. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos numa época de transformação por parte da Física, embora grande parte das 

pessoas defenda a tese de que todas as descobertas importantes já foram feitas, logo é 

importante salientar que atualmente temos duas Teorias distintas e que ambas se contradizem. 

Ou seja, uma delas é a Física Quântica ou Física das partículas elementares que é a base do 

modelo padrão e a outra é a relatividade geral que atualmente é a base da gravitação universal. 

As bases da Física Moderna são basicamente duas ciências contraditórias. 

O fato é que, embora contraditórias elas não se confrontam diretamente num mesmo 

fenômeno, pois a Física quântica trata das partículas elementares e suas interações, enquanto 

que a relatividade geral trata dos corpos muito grandes como planetas, estrelas e galáxia que 

foram o foco de nosso trabalho. 

Devido ao seu elevado caráter interdisciplinar e à possibilidade de diversas interfaces 

com outras disciplinas (Física, Química e Biologia), como será demonstrado neste trabalho ao 

discutirmos a origem do Universo, formação das estrelas e correlacionando com o estudo de 

Astrobiologia. Logo, os conteúdos de Astrofísica podem proporcionar aos alunos, como será 

discutido aqui, uma visão menos fragmentada do conhecimento, pensando mais adiante, esta 

disciplina ainda poderia atuar como integradora de conhecimentos. 

A presente pesquisa referente à Aplicação de Conceitos de Astrofísica com ênfase em 

Astrobiologia na rede pública de ensino médio na cidade de Ji-Paraná, tem a importância de 

ser realizada para apontar os motivos que os alunos não estudam sobre esse tema, assim como 

o interesse sobre o assunto. Adotamos os seguintes objetivos para a pesquisa: Investigar sobre 

o ensino de Astrofísica no ensino médio, Ministrar palestras sobre o conteúdo em questão, 

Apontar os motivos que justificam o não abordamento do tema durante as aulas, Apontar o 

índice de interesse dos alunos sobre o assunto. 

A Metodologia aplicada nesta pesquisa foi elaborar um questionário aos professores 

das escolas pesquisadas com 20 questões, com o intuito de verificar a graduação dos mesmos, 

o tempo disponível para trabalhar com experimentos alternativos e se os mesmos levam aos 

seus alunos temas relacionados com Física Moderna e Contemporânea e Astrofísica, os quais 

são apresentados na mídia em geral. Com base nestas informações e com a pesquisa realizada 

através da mídia do que vem sendo discutido sobre Astrofísica no Ensino de Física no Ensino 
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Médio, elaboramos três palestras visando a interdisciplinaridade: A origem do Universo, 

Formação das estrelas e Conceitos de Astrobiologia. Ao final de cada palestra um 

questionário com dez questões e quatro alternativas de respostas, onde parte desta pesquisa foi 

publicada em caderno de resumos como participação de eventos científicos [1,2]. 

Este trabalho está dividido da seguinte maneira: no segundo capítulo apresentamos a 

fundamentação teórica para esta pesquisa, no terceiro capítulo conceitos de Astrofísica, no 

quarto a Inserção de Conceitos de Física Moderna Contemporânea e Astrofísica no Ensino de 

Física, no quinto capítulo abordagens de tópicos de Astrofísica no ensino de Física na cidade 

de Ji-Paraná/RO, no sexto capítulo Análise dos dados e percentuais obtidos nas escolas e no 

sétimo capítulo nossas principais conclusões.  
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2 LEIS E DIRETRIZES DE ENSINO 

 

 

Todo processo educacional está amparado em diretrizes e parâmetros, para o melhor 

funcionamento possível do sistema de ensino. 

 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

 

A educação brasileira, tal como estabelece a Constituição Federal (CF) de 1988, nos 

artigos 205, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, a seu preparo para o exercício da 

cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Para atender esses objetivos, o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios Art. 206 [3]: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional 
e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 
União; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 

 
O artigo 186 da Constituição Estadual [4] vem repetindo o artigo 205 da CF, que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e executada 

com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento do ser humano.  

O homem faz cultura por meio do seu trabalho, transforma a natureza e a si mesmo. O 

aperfeiçoamento dessas atividades só é possível mediante a educação, importante para a 

humanização e socialização do homem. A educação é um conceito genérico, mais amplo que 

supõe o processo de desenvolvimento integral do individuo, seja sua capacidade física, 

intelectual e moral. O ensino se refere à transmissão de conhecimentos acumulados [5]. 
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A educação não pode ser compreendida fora da história, mas no contexto onde homens 

estabelecem entre si as relações de produção da sua própria existência, ela não é um processo 

neutro, mas sim algo que se compromete com a economia e a política.  

 

 

2.1.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

 

 

A elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) foi o 

resultado de um processo político que se deu no Congresso Nacional. 

A finalidade da LDB [6] é ajustar os princípios enunciados na Constituição para a sua 

aplicação a situações reais que envolvem várias questões, entre elas: o funcionamento das 

redes escolares, a formação de especialistas e docentes, as condições de matrícula, os recursos 

financeiros, a participação do poder público e da iniciativa particular no esforço educacional, 

a superior administração dos sistemas de ensino, as peculiaridades que caracterizam a ação 

didática nas diversas regiões do país.  

Considerando a multiplicidade de realidades do país, a LDB é uma lei indicativa e não 

resolutiva das questões do dia-a-dia, tratando das questões da educação de forma generalizada 

e sintética. 

A LDB/96 [7] regulamenta pontos do capítulo sobre educação da CF, ocupando-se da 

educação escolar, embora apresente uma visão ampliada de educação.  

Segundo o artigo 21 da LDB [8] a educação pode ser dividida em dois níveis:  

Art. 21º. A educação escolar compõe-se de:  
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio; 
II - educação superior. 

 
Portanto, a educação básica tem início na educação infantil e prolonga-se até o ensino 

médio, tendo como finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho 

e em estudos posteriores. 

Segundo a LDB [8] em seu artigo 29, como primeira etapa da educação básica, a 

educação infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de 

idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. 
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Ainda no artigo 30, trata como incumbência do Município oferecer a educação infantil 

em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos, e em pré-escolas, para 

crianças de 4 a 6 anos. Sendo também de caráter não obrigatório. 

O ensino fundamental é a etapa obrigatória da educação básica para crianças e jovens 

com idade entre 6 e 14 anos. Como dever do Estado, o acesso é direito público subjetivo, que 

não exige regulamentação para ser cumprido, seu não oferecimento implica responsabilidade 

da autoridade competente. 

Essa etapa, segundo o artigo 32 da LDB [8], objetiva desenvolver a capacidade de 

aprendizado do aluno, por meio do domínio da leitura, escrita e do cálculo. Após a conclusão 

do ciclo, o aluno deve ser também capaz de compreender o ambiente natural e social, o 

sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família. 

A jornada escolar no ensino fundamental deve ser de ao menos 4 horas de efetivo 

trabalho em sala de aula, sendo progressivamente ampliada para tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino [7]. 

A nova LDB traz muitas novidades para o ensino médio. Como última etapa da 

educação básica e com no mínimo 3 anos de duração, esse nível perdeu a obrigatoriedade de 

habilitar para o trabalho, formando profissionais, passando a ser facultativos esses objetivos 

[7].  No artigo 35 [8], trata sobre as finalidades: 

Art. 35º. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

 
A LDB, ao considerar o ensino médio como última e complementar etapa da educação 

básica, espera-se que ao final o aluno esteja em condições de partir para a realização de seus 

projetos pessoais e coletivos, sendo a formação básica necessária para seu exercício como 

cidadão, destina-se também a preparar os alunos para o prosseguimento dos estudos no curso 

superior [9]. 

De acordo com Libâneo [7], os princípios pedagógicos estruturantes do ensino médio 

são: identidade, diversidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. 



44 

O princípio onde trata a identidade supõe o reconhecimento aos sistemas e 

estabelecimentos de ensino médio, respeitando as condições e necessidades de espaço e tempo 

de aprendizagem de cada indivíduo. 

Para o princípio da diversidade e o da autonomia, faz-se relação à diversificação de 

programas e tipos de estudos disponíveis, estimulando alternativas de acordo com cada aluno 

e as demandas do meio social. 

Quanto ao princípio da interdisciplinaridade, relaciona que todo conhecimento 

mantém diálogo permanente com outros conhecimentos. 

O principio da contextualização trata que a cultura escolar permita a aplicações dos 

conhecimentos às situações da vida cotidiana dos alunos, dessa forma relacionando teoria e 

prática, vida de trabalho e exercício da cidadania. 

Para a educação superior são os artigos de 43 a 57 da LDB/96, que normatizam esta 

etapa, tratando de sua finalidade, objetivos. Com a finalidade de formar profissionais nas 

diferentes áreas do saber, promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos e comunicando-os por meio do ensino [7]. 

Tem o objetivo de estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, sempre incentivando o trabalho de pesquisa e a 

investigação cientifica, promovendo a extensão, visando à divulgação para a população 

voltada a criação cultural e a pesquisa cientifica e tecnológica geradas nas instituições que 

oferecem a formação de nível superior [7].  

A educação superior abrange os seguintes cursos e programas, artigo 44 da LDB [8]:  

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
pelas instituições de ensino; 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pós -graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

 
Como expressa os incisos acima, o acesso ao ensino superior ocorre mediante 

processo seletivo, que é diferente dos exames de vestibulares, aos quais a lei não faz 

referencia, tais como provas durante o ensino médio, uso das notas obtidas pelos alunos 

durante o ensino médio, uso do desempenho obtido pelo aluno no Exame Nacional de Ensino 

Médio (Enem) e outras [7]. 
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2.1.1.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são referências para a educação básica 

de todo o país, cujo objetivo é garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em 

locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir de conhecimentos 

necessários para o exercício da cidadania. Não são obrigatórios e, portanto, pressupõe-se que 

serão adaptados às peculiaridades locais. 

Todas as equipes gestoras das escolas de todo o país já estão ciente de que os PCN não 

são uma coleção de regras que ditam o que os professores devem ou não fazer, mas sim, uma 

base e referência para a transformação de objetivos, conteúdos e didática do ensino [10]. 

Para o Ensino Médio, os PCN têm por objetivo auxiliar os educadores na reflexão 

sobre a prática diária em sala de aula e servir de apoio ao planejamento de aulas e ao 

desenvolvimento do currículo da escola. 

É preciso que o ensino médio tenha objetivos mais amplos que o acúmulo de 

informações a serem, supostamente, utilizadas em etapas posteriores de estudo. Uma das 

preocupações é sobre esse objetivo de ensino, não existem garantias de que vencendo esta 

última etapa da educação básica o aluno passará no vestibular. A impressão que se tem é de 

que o professor, quando vence o extenso conteúdo programático, fez a sua parte e agora cabe 

ao aluno estudar. Então o que nos garante que a aprendizagem foi efetiva? E aqueles que não 

passarem no vestibular, de que serviu a física que aprendeu na escola? Vale lembrar que o 

número maior de alunos se encontra nesse último grupo [9]. 

Outra preocupação é a questão do número de aulas semanais de física ser pequena. 

Isso implica a necessidade de escolhas de conteúdos que explorem conceitos e princípios 

fundamentais da física e não uma sequência de pré-requisitos que possam ser utilizados 

apenas em uma etapa posterior de ensino, em especial, o ensino superior. Observamos então a 

necessidade da reformulação do objetivo do ensino médio, destacando ensino médio como a 

oportunidade de aprofundar os conhecimentos adquiridos no nível fundamental e possibilitar 

ao aluno seguir seus planos pessoais e coletivos, lembrando que prosseguimento nos estudos 

não se resume unicamente ao exame vestibular [9]. 

A Física é um conhecimento que permite elaborar modelos de evolução cósmica, 

investigar os mistérios do mundo submicroscópico, das partículas que compõem a matéria, ao 
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mesmo tempo que permite desenvolver novas fontes de energia e criar novos materiais, 

produtos e tecnologias [11]. 

Espera-se que o ensino de Física nas escolas, contribua para a formação de uma 

cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e 

processos naturais, incluindo a compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos, 

técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional. 

Atualmente, o ensino de Física tem-se realizado mediante a apresentação de conceitos, 

leis e fórmulas, de forma desarticulada, sem uma correlação com dia a dia dos alunos e 

professores, dessa forma tornando o conhecimento sem importância, ou seja, vazios de 

significado, sempre enfatizando a teoria e a abstração, a utilização de fórmulas dando maior 

ênfase na resolução matemática do que no seu significado físico. Espera-se que o aprendizado 

ocorra pela automatização ou memorização através da solução de exercícios repetitivos, e não 

pela construção do conhecimento através das competências adquiridas [11]. 

É preciso rediscutir qual Física ensinar para possibilitar uma melhor compreensão do 

mundo e uma formação para a cidadania mais adequada. O Ensino Médio possuía outras 

finalidades e era coerente, “Naquela época”, o ensino “funcionava bem”, porque era 

propedêutico. Privilegiava-se o “desenvolvimento do raciocínio” de forma isolada, adiando a 

compreensão mais profunda para outros níveis de ensino ou para um futuro inexistente.  

Tratando o ensino médio como um momento particular do desenvolvimento cognitivo 

dos jovens, o aprendizado de Física pode favorecer uma construção rica em abstrações e 

generalizações, tanto de sentido prático como conceitual, levando-se em conta o momento de 

transformações em que vivemos, promover a autonomia para aprender deve ser o objetivo 

principal, já que o saber de futuras profissões pode ainda estar em gestação, devendo buscar-

se competências que possibilitem a independência de ação e aprendizagem futura. 

Entretanto, habilidades e competências concretizam-se em ações, objetos, assuntos, 

experiências que envolvem um determinado olhar do dia a dia, ao qual denominamos Física, 

podendo ser desenvolvidas em tópicos diferentes, assumindo formas diferentes em cada caso, 

adequando-se com o contexto em que estão sendo abordadas. 

Essa é a questão a ser enfrentada pelos educadores de cada escola, de cada realidade 

social, procurando corresponder aos desejos e esperanças de todos os participantes do 

processo educativo, através de uma proposta pedagógica clara. Não se trata de elaborar novas 

listas de tópicos de conteúdo, mas, sobretudo, de dar ao ensino de Física novas dimensões. 

Isso significa promover um conhecimento contextualizado e integrado à vida de cada jovem 

[11]: 
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Apresentar uma Física que explique a queda dos corpos, o movimento da 
lua ou das estrelas no céu, o arco-íris e também os raios laser, as imagens 
da televisão e as formas de comunicação. Uma Física que explique os 
gastos da “conta de luz” ou o consumo diário de combustível e também as 
questões referentes ao uso das diferentes fontes de energia em escala social, 
incluída a energia nuclear, com seus riscos e benefícios. Uma Física que 
discuta a origem do universo e sua evolução. Que trate do refrigerador ou 
dos motores a combustão, das células fotoelétricas, das radiações presentes 
no dia-a-dia, mas também dos princípios gerais que permitem generalizar 
todas essas compreensões. Uma Física cujo significado o aluno possa 
perceber no momento em que aprende, e não em um momento posterior ao 
aprendizado. 

 
Dessa forma, tomando como ponto de partida e chegada o mundo vivencial dos 

alunos, sua realidade próxima ou distante, os objetos e fenômenos com que efetivamente 

lidam ou os problemas e indagações que movem sua curiosidade. 

 

 

2.2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM FÍSICA 

 

 

Como já discutido, a Física tem uma maneira própria para lidar com o mundo, e 

aprender a lidar com o mundo através desta maneira envolve competências e habilidades 

específicas relacionadas à compreensão e investigação em Física. 

Portanto trata-se de identificar questões e problemas a serem resolvidos, estimular a 

observação, classificação e organização dos fatos e fenômenos cotidianos, considerando os 

aspectos físicos e funcionais relevantes, como, por exemplo, identificação e classificação das 

diferentes imagens óticas (fotografias, imagens de vídeos), reconhecimento dos diferentes 

aparelhos elétricos e classificá-los de acordo com suas funções, enfim, identificar os 

fenômenos térmicos, elétricos, óticos ou mecânicos presentes no dia a dia [11]. 

Porém, investigar possui um sentido mais amplo e exige ir mais longe, delimitando os 

problemas a serem enfrentados, desenvolvendo habilidades para medir e quantificar, seja com 

réguas, balanças, multímetros ou com instrumentos próprios, aprendendo a identificar os 

parâmetros relevantes, reunindo e analisando dados e propondo conclusões. A compreensão 

de teorias físicas deve capacitar para uma leitura de mundo articulada, dotada do potencial de 

generalização que esses conhecimentos possuem. 

Essas habilidades discutidas, na medida em que se desenvolvem com referência do 

cotidiano, possibilitam uma relação com outros conhecimentos, uma vez que o mundo real 

não pode ser separado em conhecimentos específicos. Assim, por exemplo, a competência 
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para reconhecer o significado do conceito de tempo como parâmetro físico deve ser 

acompanhado da capacidade de articular esse conceito com os tempos envolvidos nos 

processos químicos, biológicos, até mesmo com os tempos psicológicos, não esquecendo 

também do tempo no mundo da produção e dos serviços. 

Abordagem e tema são aspectos independentes. Escolher quais temas promovem 

melhor o desenvolvimento das competências desejadas, como por exemplo, o tratamento da 

Mecânica pode ser o espaço adequado para promover conhecimentos a partir de um sentido 

prático e vivencial, investigando a relação entre forças e movimentos a partir de situações 

práticas, aproveitando e discutindo tanto a quantidade de movimentos quanto as causas de 

variação do movimento [11]. 

Para a Termodinâmica, podemos investigar fenômenos que envolvam o calor, trocas 

de calor e de transformação da energia térmica em mecânica, ampliando a construção do 

conceito físico de energia. Pode-se discutir sobre as máquinas térmicas e os processos cíclicos 

a partir de máquinas e ciclos reais, permitindo a compreensão mais abrangente da 

conservação de energia, ilustrando os processos de transformação de energia, estabelecendo a 

irreversibilidade. 

A Ótica e o Eletromagnetismo fornecem elementos para uma leitura do mundo da 

informação e da comunicação. A natureza ondulatória e quântica da luz e sua interação com 

os meios materiais, assim como os modelos de absorção e emissão de energia pelos átomos, 

são alguns exemplos que também abrem espaço para uma abordagem quântica da estrutura da 

matéria, em que possam ser modelados os semicondutores e outros dispositivos eletrônicos 

contemporâneos [11]. 

O início do aprendizado dos fenômenos elétricos deveria iniciar em correntes elétricas, 

e não a partir de tratamentos abstratos de distribuições de carga, campo e potencial 

eletrostáticos, modelos de condução elétrica para condutores e isolantes poderiam ser 

desenvolvidos para facilitar o reconhecimento da natureza eletromagnética dos fenômenos 

desde cedo, para não restringir a atenção apenas aos sistemas resistivos. Em se tratando de 

aspectos eletromecânicos, poderia estender a discussão para os elementos da eletrônica, das 

telecomunicações e da informação, abrindo espaço para a compreensão do rádio, da televisão 

e dos computadores. 

A implementação de um efetivo aprendizado de Cosmologia depende do 

desenvolvimento dos conteúdos da teoria da gravitação e de noções sobre a constituição 

elementar da matéria e energia estelar. Essas e outras atualizações necessárias dos conteúdos 

apontam para uma ênfase à Física contemporânea ao longo de todo o curso, como uma 
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interdisciplinaridade de conhecimentos, e não como um tópico a mais no fim do curso. Seria 

interessante que o estudo da Física no Ensino Médio fosse finalizado com uma discussão de 

temas que permitissem sínteses abrangentes dos conteúdos trabalhados [11]. 

Espera-se que essa síntese permita ao jovem refletir sobre sua presença e seu “lugar” 

na história do universo, tanto no tempo como no espaço, do ponto de vista da ciência. 

Acredita-se que ele, ao final da educação básica, adquira uma compreensão atualizada das 

hipóteses, modelos e formas de investigação sobre a origem e evolução do Universo em que 

vive, com que sonha e que pretende transformar. Assim, Universo, Terra e Vida passam a 

constituir mais um tema estruturador [12]. 

A Física desenvolveu uma linguagem própria para seus esquemas de representação, 

composta de símbolos e códigos específicos, assim, constituindo uma competência necessária 

para saber reconhecer e fazer uso dessa linguagem, como, por exemplo, os valores nominais 

de tensão ou potência dos aparelhos elétricos, os sistemas de representação de mapas e 

plantas, os elementos de receitas de óculos, a especificação de consumos calóricos de 

alimentos, gráficos de dados meteorológicos são exemplos de códigos presentes no dia a dia, 

cujo reconhecimento e leitura necessitem de um conhecimento de linguagem. 

Também na linguagem física é necessário expressar-se corretamente, para que haja a 

compreensão distinta das leituras como, por exemplo, calor de temperatura, massa de peso ou 

aceleração de velocidade. Nesse sentido do conhecimento da linguagem, podendo observar 

num relato de resultados de experiência de laboratório, uma visita a uma usina, um entrevista 

com um profissional eletricista, mecânico ou engenheiro, a utilização correta dos 

conhecimentos físicos e suas linguagens na descrição do relato. 

Portanto, o aprendizado de Física deve estimular os alunos a acompanhar as notícias 

científicas, sendo orientados para que identifiquem o assunto que está sendo tratado e 

promover meios para a interpretação dos significados, por exemplo, notícias sobre missões 

espaciais, um novo método de extrair água do subsolo, uma possível colisão de um asteroide 

com a Terra, o desenvolvimento da comunicação via satélite, a telefonia celular, sendo alguns 

exemplos de informações que podemos encontrar presentes em jornais e programas de 

televisão, que deveriam também ser tratados em salas de aula [11]. 

Observando esse aspecto, devemos considerar o desenvolvimento da capacidade de se 

preocupar com o todo social e com a cidadania, se reconhecendo como um cidadão 

participante, tomando conhecimento das formas de abastecimento de água e fornecimento de 

energia elétrica da cidade onde vive, e de eventuais problemas e soluções. 
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Esses exemplos abordados não devem ser entendidos como um receituário nem como 

uma listagem completa ou exaustiva, apenas utiliza-se para explicitar, através de diferentes 

formas, que uma simples reformulação de conteúdos ou tópicos promove uma mudança no 

aprendizado dos alunos, levando em consideração a realidade onde está inserido, a sua vida 

social e profissional, presente e futura, dos jovens que frequentam as escolas. 

Quanto às habilidades e competências desejadas, podemos encontrá-las sintetizadas na 

Tabela 2.2.1 a seguir [11]: 

 

Tabela - 2.2.1 - Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física. 

 
 
 
 
 
 

Representação e 
comunicação 

 
 

Compreender enunciados que envolvam códigos e 
símbolos físicos. Compreender manuais de instalação e utilização 
de aparelhos. 

Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações 
matemáticas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz 
de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva 
entre si. 

Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física 
adequada e elementos de sua representação simbólica. Apresentar 
de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através de 
tal linguagem. 

Conhecer fontes de informações e formas de obter 
informações relevantes, sabendo interpretar notícias científicas. 

Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas 
físicos trabalhados. 

 
 
 
 
 
 

Investigação e 
compreensão 

 
 

Desenvolver a capacidade de investigação física. 
Classificar, organizar, sistematizar. Identificar regularidades. 
Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de 
medir, fazer hipóteses, testar. 

Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 
quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e 
utilizar leis e teorias físicas. 

Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos 
equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como 
funciona” de aparelhos. 

Construir e investigar situações-problema, identificar a 
situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra 
situação, prever, avaliar, analisar previsões. 

Articular o conhecimento físico com conhecimentos de 
outras áreas do saber científico. 

 
 
 

Contextualização 
sócio-cultural 

 
 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos 
de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e 
econômico. 

Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, 
compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação 
dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada 
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Contextualização 
sócio-cultural 

 

pela tecnologia. 
Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras 

formas de expressão da cultura humana. 
Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações 

sociais que envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos 
relevantes. 

Fonte: Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2013. 

 

O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da humanidade, não 

pode estar todo presente na escola média. Será necessário sempre fazer escolhas em relação 

ao que é mais importante ou fundamental, estabelecendo para isso referências apropriadas. 

A escolha desse conhecimento tem sido feita, tradicionalmente, em termos de 

conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de natureza física diferentes, 

delimitando os conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e Eletromagnetismo a serem 

abordados. Os critérios de seleção para escolher os conteúdos a serem trabalhados, na maior 

parte das vezes, restringem-se ao conhecimento e à estrutura da Física, sem levar em conta o 

sentido mais amplo da formação desejada. 

Esse sentido surge na medida em que o conhecimento de Física deixa de se constituir 

em si só um único objetivo, mas passa a ser compreendido como um instrumento para a 

compreensão do mundo. Não se trata de expor ao jovem a Física para que ele meramente seja 

informado de sua existência, mas para que esse conhecimento transforme-se em uma 

ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir [12].  

Os critérios que orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar 
como referência primeira “o quê ensinar de Física”, passando a centrar -se 
sobre o “para que ensinar Física”, explicitando a preocupação em atribuir 
ao conhecimento um significado no momento mesmo de seu aprendizado. 
Quando “o quê ensinar” é definido pela lógica da Física, corre-se o risco de 
apresentar algo abstrato e distante da realidade, quase sempre supondo 
implicitamente que se esteja preparando o jovem para uma etapa posterior: 
assim, a cinemática, por exemplo, é indispensável para a compreensão da 
dinâmica, da mesma forma que a eletrostática o é para o eletromagnetismo. 
Ao contrário, quando se toma como referência o “para que” ensinar Física, 
supõe-se que se esteja preparando o jovem para ser capaz de lidar com 
situações reais, crises de energia, problemas ambientais, manuais de 
aparelhos, concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e 
assim por diante. Finalidades para o conhecimento a ser apreendido em 
Física que não se reduzem apenas a uma dimensão pragmática, de um saber 
fazer imediato, mas que devem ser concebidas dentro de uma concepção 
humanista abrangente, tão abrangente quanto o perfil do cidadão que se 
quer ajudar a construir. 

 
Esse objetivo mais amplo requer, sobretudo, que os jovens adquiram competências 

para lidar com as situações que vivenciam ou que venham a vivenciar no futuro, muitas delas 

novas e inéditas. Portanto, substituir a preocupação central com os conteúdos por uma 
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identificação das competências que eles terão maior necessidade de adquirir em seu processo 

de escolaridade média. 

Na maior parte, essas competências são objetivos comuns a todas as etapas do 

aprendizado, apesar de serem trabalhadas em diferentes níveis, sendo estabelecidas ao longo 

do desenvolvimento dos alunos. Outras, ao contrário, são específicas a fases mais avançadas 

desse desenvolvimento, correspondendo àquelas trabalhadas privilegiadamente no ensino 

médio [12]. 

Por exemplo, observar, experimentar e investigar o mundo demandam competências 

desenvolvidas na área de Ciências, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Nessa 

primeira etapa, contudo, limita-se, sobretudo à descrição, classificação ou explicação causal 

imediata. Essas mesmas competências ganham, no ensino médio, um sentido maior, com a 

identificação de relações mais gerais e com a introdução de modelos explicativos particulares 

da Física, promovendo a construção das abstrações, imprescindíveis ao pensamento científico 

e à vida. Ainda que muitas dessas competências permaneçam como objetivos comuns a mais 

de uma disciplina, propiciando espaços para uma ação pedagógica integrada, passam a 

assumir também, no ensino médio, a especificidade disciplinar. 

Nessa perspectiva, foram privilegiados seis temas estruturadores com abrangência para 

organizar o ensino de Física, esquematizados na Tabela 2.2.2 a seguir [12]: 

 
Tabela - 2.2.2 - Temas estruturadores do ensino de Física. 

1 Movimentos: variações e conservações. 

2 Calor, Ambiente, Fontes e Usos de Energia. 

3 Equipamentos Eletromagnéticos e Telecomunicações. 

4 Som, Imagem e Informação. 

5 Matéria e Radiação. 

6 Universo, Terra e Vida. 

Fonte: Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/arquivos/PCN_FIS.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2013. 

 

Esses temas apresentam uma das possíveis formas para a organização das atividades 

escolares, enfatizando aos jovens os elementos de seu mundo vivencial que se deseja 

considerar. Cada um desses temas, não pode ser compreendido como um tema isolado, já que 

há inúmeras sobreposições e inter-relações entre os objetos que se pretende estudar. Com 

certeza, eles somente completam seu sentido através de suas relações com outras áreas do 

conhecimento. 
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Para organizar o trabalho dentro de cada tema, as atividades planejadas podem ser 

sistematizadas em três ou quatro unidades temáticas, cuja delimitação e sequência favoreçam 

o objetivo desejado. Essa estruturação pode contribuir para evitar que as limitações de tempo 

ou outras dificuldades acabem por restringir o âmbito e o sentido, em termos de compreensão 

de mundo, que se venha a atribuir a cada tema estudado. Assim, as unidades temáticas podem 

ser elementos importantes para as atividades de planejamento, orientando escolhas e 

organizando ritmos de trabalho. 

Para o tema estruturador 6, que aborda os conceitos de Universo, Terra e Vida, o PCN 

+ [12] sugere-se a seguinte organização demonstrada na Tabela 2.2.3:  

 

Tabela - 2.2.3 - Organização do tema estruturador 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 
Estruturador 6: 

Universo, Terra e 
Vida. 

 
 

Confrontar-se e especular sobre os enigmas da vida e do 
universo é parte das preocupações frequentemente presentes entre 
jovens nessa faixa etária. Respondendo a esse interesse, é importante 
propiciar-lhes uma visão cosmológica das ciências que lhes permita 
situarem-se na escala de tempo do universo, apresentando-lhes os 
instrumentos para acompanhar e admirar, por exemplo, as conquistas 
espaciais, as notícias sobre as novas descobertas do telescópio espacial 
Hubble, indagar sobre a origem do universo ou o mundo fascinante 
das estrelas, e as condições para a existência da vida, como a 
entendemos no planeta Terra. 

Nessa abordagem, ganha destaque a interação gravitacional, 
uma vez que são analisados sistemas que envolvem massas muito 
maiores que aquelas que observamos na superfície da Terra. Ao 
mesmo tempo, evidenciam-se as relações entre o mundo das partículas 
elementares, assim como os métodos para investigá-lo, com o mundo 
das estrelas e galáxias. Lidar com modelos de universo permite 
também construir sínteses da compreensão física, sistematizando 
forças de interação e modelos microscópicos. 

Esses assuntos podem permitir reconhecer a presença da vida 
humana no universo como uma indagação filosófica, e também das 
condições físico/química/biológicas para sua existência, evidenciando 
as relações entre ciência e filosofia ao longo da história humana, assim 
como a evolução dos limites para o conhecimento dessas questões. 

 
Unidade 6.1: Terra 

e Sistema Solar. 
Unidade 6.1: Terra 

e Sistema Solar. 

Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e 
do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos (duração do 
dia/noite, estações do ano, fases da lua, eclipses etc.); 

Compreender as interações gravitacionais, identificando forças 
e relações de conservação, para explicar aspectos do movimento do 
sistema planetário, cometas, naves e satélites. 

 
Unidade 6.2: O 
Universo e sua 

Origem. 
 

Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, 
evolução e constituição do Universo, além das formas atuais para sua 
investigação e os limites de seus resultados, no sentido de ampliar sua 
visão de mundo; 
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Unidade 6.2: O 
Universo e sua 

Origem. 

Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas para 
situar a vida (e vida humana), temporal e espacialmente no Universo e 
discutir as hipóteses de vida fora da Terra. 

 
 
 

Contextualização 
sócio-cultural 

 

Conhecer aspectos dos modelos explicativos da origem e 
constituição do Universo, segundo diferentes culturas, buscando 
semelhanças e diferenças em suas formulações; 

Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência 
para explicar a constituição do Universo (matéria, radiação e 
interações), através dos tempos, identificando especificidades do 
modelo atual; 

Identificar diferentes formas pelas quais os modelos 
explicativos do Universo influenciaram a cultura e a vida humana ao 
longo da história da humanidade e vice versa. 

Fonte: Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/arquivos/PCN_FIS.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2013. 

 

Foram apresentados seis temas estruturadores, cada um dos quais organizados em uma 

sequência de unidades temáticas, que, entretanto, não devem ser entendidos como listas de 

conteúdos mínimos. Os temas, na verdade, exemplificam e sinalizam enfoques com que o 

conhecimento físico deve ser trabalhado para que seja possível promover as competências 

desejadas, indicando uma forma de organização para o trabalho em sala de aula no ensino 

médio. 
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3 CONCEITOS DE ASTROFÍSICA 

 

 

Neste capítulo apresentamos alguns temas relacionados com Astrofísica desde o Big - 

Bang até a formação do sistema solar. 

 

 

3.1 A TEORIA DO BIG BANG E A EVOLUÇÃO DO UNIVERSO 

 

 

 Antes de a ciência existir o homem buscava compreender sobre suas origens e tudo a 

sua volta, a origem das pedras, dos animais, das plantas, dos planetas, das estrelas e de nós 

mesmos. Mas a origem mais fundamental de todas é o saber da origem do universo como um 

todo, pois se não houvesse o universo, nenhum dos seres e objetos, nem nós mesmos 

poderíamos existir [13]. 

A constante busca em saber como ocorreu o processo que deu origem ao nosso 

universo, até hoje ainda proporciona muitos debates, pesquisas e teorias, que possam explicar 

esse fenômeno [14]. 

 Cada civilização conhecida da antropologia teve uma cosmogonia, ou seja, uma 

história de como o mundo começou e continua, de como os homens surgiram e do que os 

deuses esperam de nós. O entendimento do universo foi, para essas civilizações, algo muito 

distinto do que nos é ensinado hoje pelas ciências. Mas para essas civilizações, a falta de uma 

cosmologia, ou seja, uma explicação do mundo em que vivemos, seria tão inacreditável 

quanto à ausência da própria linguagem. Esses esclarecimentos, por falta de outras áreas de 

conhecimento, sempre tiveram fundamentos religiosos, mitológicos ou filosóficos [13]. Há 

pouco tempo que a ciência pôde apresentar sua versão para os fatos, já que a própria ciência é 

recente. Como método científico experimental, podemos nos referir ao astrônomo, físico e 

matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642) como um marco importante na história da 

Física. Contudo, os gregos já haviam produzido métodos geométricos sofisticados e precisos 

para determinar órbitas e tamanhos de corpos celestes e para previsão de eventos 

astronômicos, não esquecendo também, que egípcios e chineses, assim como incas, maias e 

astecas, também sabiam interpretar os movimentos dos astros.  
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É surpreendente o fato que, possamos entender o universo de forma racional e que ele 

possa ser pesquisado pelos métodos da física e da astronomia desenvolvidos nos nossos 

laboratórios e observatórios.  A compreensão dessa dimensão e da capacidade científica foi 

desenvolvida de forma mais plena nas décadas de 10, 20 e 30 do século XX [13]. Mas a 

história da cosmologia (a estrutura do universo) e da cosmogonia (a origem do universo) não 

começou, nem parou aí. 

 A explicação mais aceita sobre a origem do universo pela comunidade cientifica é 

baseada na teoria do Big Bang (Grande Explosão) [14]. A teoria do Big Bang é consistente, 

cientificamente, mas ainda não fornece todas as respostas que a ciência busca para explicar a 

origem do universo. Ela baseia-se, em partes, na teoria da relatividade do físico Albert 

Einstein (1879-1955) e nos estudos astronômicos de Edwin Hubble (1889-1953) e Milton 

Humason (1891-1972), os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em 

constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras, provando que no 

passado elas deveriam estar mais próximas do que hoje, ou até mesmo formando um único 

ponto. 

A teoria do Big Bang conta como o universo se expandiu e mudou do segundo que foi 

originado, por algo que desconhecemos até os dias de hoje. O nome Big Bang, a grande 

explosão, é uma contradição, porque não era grande e não houve explosão, pois o universo 

surgiu de uma singularidade e não havia ar para propagar a vibração. 

De acordo com Filho [15], a teoria do Big Bang leva em conta que, se as galáxias 

estão se afastando umas das outras, como observado por Edwin Hubble em 1929, no passado, 

elas deveriam estar cada vez mais próximas e, num passado remoto, 10 a 15 bilhões de anos 

atrás, deveriam estar todas num mesmo ponto, muito quente, uma singularidade espaço-

tempo, que se expandiu no Big Bang. 

O Big Bang criou não somente a matéria e a radiação, mas também o próprio espaço e 

o tempo. Esse seria o início do Universo observável. A expansão do Universo não influi no 

tamanho e cúmulos de galáxias, que são mantidos coesos pela gravidade; o espaço entre eles 

simplesmente aumenta, como num bolo com passas, crescendo com fermento no forno, como 

ilustra a Figura 3.1.1 [15]. 
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Figura - 3.1.1 - Bolo de passas crescendo com fermento. 

 
Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/livro.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2013. 

 

O nosso universo nasceu há aproximadamente 13,7 bilhões de anos, numa grande 

explosão como na ilustração da Figura 3.1.2, o Big Bang, que ocorreu em função da grande 

concentração de massa e energia. Uma gotícula de energia pura, infinitamente quente e densa, 

entrou em expansão e foi ficando cada vez mais fria e menos densa. 

Figura - 3.1.2 - Ilustração do Big Bang. 

 
Fonte: <http://www.slideshare.net/stcnsaidjv/a-origem-do-universo-8666565>. Acesso 20 mai. 2013. 

 

 O padre, engenheiro civil e cosmólogo belga Georges-Henri Édouard Lemaître (1894-

1966) em 1927 foi, provavelmente, o primeiro a propor um modelo específico para o Big 

Bang. Ele idealizava que toda a matéria estivesse concentrada no que ele chamou de átomo 

primordial e que esse átomo se partiu em incontáveis pedaços, cada um se fragmentando cada 

vez mais, até formar os átomos presentes no Universo, numa enorme fissão nuclear. 

Entretanto, sabemos que esse modelo não pode ser considerado correto, pois não obedece às 

leis da relatividade e estrutura da matéria (quântica), mas ele inspirou os modelos modernos 

[15]. 
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Independentemente de Lemaître, o matemático e meteorologista russo Alexander 

Alexandrovitch Friedmann (1888-1925)  já tinha descoberto toda uma família de soluções das 

equações da Teoria da Relatividade Geral. 

Esta família de soluções para a relatividade geral encontrada por Friedmann e 

Lemaître descreve um Universo em expansão, e as soluções possíveis das equações da 

relatividade geral incluem expansão eterna ou com recolapso. 

Segundo Filho [15], em 1923, o astrônomo americano Edwin Powell Hubble (1889-

1953), usando o telescópio de 2,5 m de diâmetro do Monte Wilson, na Califórnia, conseguiu 

enxergar e medir as estrelas na galáxia de Andrômeda, demonstrando que nossa galáxia não é 

a única no Universo. 

Apesar da descoberta da expansão do Universo, muitos pesquisadores acreditavam que 

o Universo era similar em todas as direções e imutável no tempo, com produção contínua de 

matéria para contrabalançar a expansão observada, sempre mantendo a densidade média 

constante. Esta teoria foi proposta por Sir Herman Bondi (1919-2005), Thomas Gold (1920-

2004) e Sir Fred Hoyle (1915-2001) [15]. 

Já em relação ao destino do Universo, há duas possibilidades: [15] 

1) O Universo se expandirá para sempre, ou 

2) A expansão parará e haverá novo colapso ao estado denso. 

Ainda segundo Filho [15], o Universo colapsará novamente somente se a atração 

gravitacional da matéria (e energia) contida nele for grande o suficiente para parar a expansão. 

Como a matéria e energia escura do Universo pode chegar a 96% da energia total, 

aparentemente o Universo está se expandindo com velocidade maior do que a velocidade de 

escape, isto é, o Universo continuará se expandindo para sempre. 

Em 1964, a descoberta acidental da radiação de microondas do fundo do Universo 

pelos radioastrônomos Arno Allan Penzias (1933-) e Roberto Woodrow Wilson (1936-), do 

Bell Laboratories, reforçou a teoria do Big Bang. Penzias e Wilson, que receberam o premio 

Nobel em 1978, publicaram seus resultados do excesso de emissão observado no 

Astrophysical Journal em 1965 [15]. 

A radiação do fundo do Universo é o sinal eletromagnético proveniente das regiões 

mais distantes do Universo (cerca de 13,7 bilhões de anos-luz), sendo predita em 1948 como a 

radiação remanescente do estado quente em que o Universo se encontrava quando se formou, 

pelos americanos Ralph Asher Alpher (1921-2007) e Robert Herman (1922-1997) [15]. 

Hoje em dia, as chances de o Universo se expandir para sempre, ou parar a expansão e 

reverter a um ponto único, dependerão da intensidade da atração gravitacional da matéria total 
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existente. A teoria aceita atualmente é de que o Universo está se expandindo e teve origem 

numa grande explosão. 

 A principal questão da qual se ocupam os astrofísicos da atualidade é avaliar se essa 

expansão será infinita ou se parará em algum momento, a partir do qual o Universo começaria 

a se contrair e rumar para um novo colapso, o Big Crunch [16].  

Estudos recentes apontam que a expansão do Universo é acelerada, sugerindo a 

existência de um tipo de ‘gravidade negativa’, que agiria no sentido de expandir e não contrair 

o Universo. Os cosmólogos chamam essa grandeza de ‘energia escura’, cuja natureza não é 

bem conhecida. A resposta, portanto, sobre o futuro do Universo permanece em aberto, 

revelando que a busca pelo conhecimento e a compreensão do mundo em que vivemos é 

incessante e desafiadora. 

 

 

3.1.1 Formação de estrelas, galáxias e buracos negros 

 

 

É possível que existam muitos universos. O nosso nasceu há aproximadamente 13,7 

bilhões de anos, numa grande explosão, o Big Bang. Como visto, uma gotícula de energia 

pura e infinitamente densa e quente, entrou em expansão, ficando assim menos densa e mais 

fria. A velocidade da expansão acelerou-se, deixando apenas uma mínima parte do espaço 

dentro do nosso raio de visibilidade. 

 Eras inteiras se passaram em frações de segundo, matéria e antimatéria aniquilaram-se 

em forma de luz [17]. Na contagem de 3 minutos, 10% do hidrogênio se transformou em 

hélio. Aos 400 mil anos, a temperatura baixou para 3.000 K, o plasma ionizado ficou neutro e 

o céu se tornou transparente e escuro, como ainda é hoje. 

Após 200 milhões de anos de escuridão, formou-se a primeira geração de estrelas que 

reiluminaram o universo e se agruparam em galáxias. O núcleo quente das estrelas passou a 

fundir os átomos menores em maiores, as grandes estrelas formaram o oxigênio, as 

intermediárias o carbono e o nitrogênio. Aos seus 2 bilhões de anos, já existia no universo 

uma grande quantidade de elementos químicos, e, aos 5 bilhões de anos, a tabela dos 

elementos químicos estava completa [17]. 

Com isso os átomos começavam a se ligar formando moléculas, dentre elas a água, 

uma das mais abundantes e antigas. 



60 

 Há aproximadamente 4,56 milhões de anos, num extremo de uma galáxia, a Via 

Láctea, uma nuvem de gás e poeira condensou e formou uma pequena estrela, o Sol, cercada 

por um carrossel de planetas [17]. 

O Universo é constituído por vários corpos celestes e espaço vazio, onde os corpos 

celestes podem ser classificados como [17]:  

▪ Nebulosas - grandes nuvens de gases e poeiras.  
▪ Estrelas - astros com luz própria, que resulta de reações nucleares de 
hidrogênio.  
▪ Buracos negros - corpos celestes muito denso formado por grande 
quantidade de matéria num pequeno volume que atrai tudo à sua volta.  
▪ Supernovas - corpos celestes surgidos após as explosões estrelas com 
mais de 10 massas solares, que produzem objetos extremamente brilhantes.  
▪ Pulsar - é uma espécie de estrela que emite radiação no formato de 
pulsos. 
O Universo é constituído por muitos superenxames de galáxias e muito 
espaço vazio.  
Os superenxames de galáxias, formados por vários enxames de galáxias, 
são as maiores estruturas do Universo.  
Os enxames de galáxias são conjuntos de galáxias.  
As galáxias são enormes grupos de estrelas, gases e poeiras.  
Há galáxias de várias formas:  
▪ Galáxias em espiral - têm um núcleo central brilhante do qual partem 
vários braços com estrelas de várias idades.  
▪ Galáxias elípticas - têm forma quase esférica e são formadas por estrelas 
mais velhas.  
▪ Galáxias irregulares - não têm forma definida e são formadas por 
estrelas muito jovens e ricas em gases e poeiras  
▪ Quasares - galáxias com aspecto de uma só estrela muito brilhante 
[quasar = quase estrela].  

 
A nossa Via Láctea é uma galáxia em espiral à qual pertence o Sol e todo o Sistema 

Solar. Observada da Terra parece uma manha esbranquiçada, leitoso. Daí o nome que lhes foi 

atribuído pelos gregos - Via Láctea.  

A Via Láctea pertence a um enxame de galáxias que se chama Grupo Local, que é 

constituída por cerca de trinta galáxias. Na Figura 3.1.1.1, podemos observar como o universo 

é subdividido [18]: 
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Figura -3.1.1.1 - Subdivisões do universo.  

 
Fonte: <http://www.slideshare.net/stcnsaidjv/a-origem-do-universo-8666565>. Acesso 20 mai. 2013. 

 

Estrelas são esferas auto gravitantes de gás ionizado, cuja fonte de energia é através de 

reações nucleares, isto é, da fusão nuclear de hidrogênio em hélio e, posteriormente, em 

elementos mais pesados. As estrelas têm massas entre 0,08 e 100 vezes a massa do Sol (M.Sol 

= 1, 9891×1030kg) e com temperaturas medias entre 2.500K e 30.000K [15]. 

 As estrelas nascem de gigantescas nuvens de gás e poeira comprimidas pela própria 

gravidade até atingir pressão e temperatura altas o suficiente para desencadear reações 

nucleares em seu interior [19]. Esse "nascimento" pode levar um milhão de anos, o que não é 

muito tempo quando se fala de estrelas. Sua luminosidade e temperatura aumentam de acordo 

com a massa. 

A nuvem original era composta principalmente de hidrogênio, um gás muito comum 

no Universo, sendo ele o principal combustível do reator nuclear que existe dentro da estrela. 

O responsável pelo brilho das estrelas é a reação que ocorre com o hidrogênio no interior das 

estrelas, produzindo energia que faz brilhar as milhares de estrelas que vemos no céu, 

inclusive o Sol. 

As estrelas parecem ser eternas, mas não são. Elas nascem, vivem e morrem. Até 

mesmo o Sol, que é uma estrela, um dia também vai se acabar, daqui a uns 5 bilhões de anos. 

Com a ajuda de poderosos telescópios e observatórios espaciais, os astrônomos 

conseguem conceber as transformações das estrelas. Através de muitas observações, 
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descobriram, entre outras coisas que, quando olhamos para o céu, uma parte das estrelas que 

vemos já morreram há muito tempo. Isso porque a distância das estrelas em relação à Terra é 

tão grande que quando a luz emitida pelas estrelas chega até aqui elas mesmas já não existem 

[19]. 

A vida de uma estrela é um período que pode durar muitos bilhões de anos. Com o 

passar do tempo, o combustível acaba e a estrela começa a "morrer". Quando uma estrela fica 

sem combustível ela começa a esfriar e a gravidade assume o controle, provocando sua 

contração. Essa contração aperta os átomos, fazendo com que os mesmos se aproximem, 

assim tornando a estrela novamente quente [20]. Ela ainda pode usar de outros combustíveis 

para prolongar essa fase, como o hélio, mas isso aumenta só um pouco a vida das estrelas. Ao 

utilizar o hélio como combustível, faz com que o mesmo se transforme em elementos mais 

pesados, como carbono ou oxigênio.  

Porém as estrelas não morrem todas do mesmo jeito, nem a duração da vida é a mesma 

para todas elas. As maiores e mais "pesadas" gastam mais rapidamente seu combustível e por 

isso duram muito menos, apenas alguns milhões de anos. Assim, dependendo da quantidade 

de massa que tem, as estrelas podem morrer de três maneiras diferentes. 

As estrelas gigantes ou supergigantes morrem quando seu combustível nuclear se 

esgota. As com massa menor do que dez massas solares, ao morrer expelem sua parte 

exterior, formando uma concha chamada "nebulosa planetária". O resto dessas estrelas se 

transforma em uma anã branca, com densidade de até algumas toneladas por centímetro 

cúbico. As estrelas maiores do que dez massas solares terminam a vida em uma imensa 

explosão chamada de supernova. Durante essa explosão é formada a maior parte dos 

elementos químicos que irão constituir as novas estrelas. O resto da supernova pode ser uma 

estrela de nêutrons ou um buraco negro. 

Os buracos negros são interessantes estruturas cósmicas que geralmente provocam 

curiosidade e estranheza [16]. Uma boa e simples definição para um buraco negro é [21]: 

Quando um corpo não possui mais pressão suficiente para produzir uma 
força para fora que contrabalance o peso de suas camadas externas (Figura 
3.1.1.2), o corpo colapsa matematicamente a um ponto! Este ponto é 
chamado de singularidade, onde a densidade tende ao infinito. O campo 
gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz é capaz de escapar e por isso 
tal corpo é chamado de Buraco Negro. Assim sendo, o nome “Buraco 
Negro” é devido ao fato de ele não emitir radiação e não por uma coloração 
escura. 
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Figura - 3.1.1.2- Forças internas se equilibrando. 

 
Fonte: <http://www.if.ufrgs.br/~thaisa/bn/index.htm>. Acesso 20 out. 2013. 

 

 Um conceito equivocado que temos de buracos negros é que eles sugam toda matéria 

ao seu redor. Podemos afirmar que somente irá ocorrer isso se a matéria chegar muito 

próxima ao buraco negro [16]. Portanto o seu nome transmite o conceito corretamente, pois 

não vemos buracos sugando as coisas. Contudo, tudo que é atirado contra ele fica retido em 

seu interior, sendo irrecuperável. 

Os buracos negros podem ser classificados em dois principais tipos de acordo com sua 

massa [16]: 

� Buracos negros estelares: são ocasionados a partir da evolução de estrelas massivas. 

Suas massas são da ordem das massas estelares (massas entre 25 e 100 massas 

solares). 

� Buracos negros supermassivos: são localizados nos centros das galáxias. Suas massas 

variam de milhões a um bilhão de vezes a massa solar. Possivelmente foram formados 

quando o universo era bem jovem, surgindo a partir do colapso de gigantescas nuvens 

de gás ou de aglomerados com milhões de estrelas. 

 

 

3.2 CONCEITOS DE ASTROBIOLOGIA 

 

 

A Astrobiologia é um novo multi e transdisciplinar campo de conhecimento dedicado 

ao estudo da origem, distribuição e destino da vida no universo, por consequência, no nosso 

planeta [22]. Este campo do conhecimento aborda uma questão eminentemente humana, ou 

seja, busca a compreensão de como surgiu a vida no universo. 
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O homem sempre se questionou sobre sua origem e origem daquilo que o rodeia. 

Qualquer criança pergunta: “Como é que eu nasci?”. Neste sentido é fundamental a inclusão 

de alguma perspectiva sobre esta questão no currículo dos alunos. 

O estudo de um problema aberto – Como surgiu a vida? – proporciona momentos de 

reflexão, de questionamento e de criatividade. 

A abordagem de um problema aberto e que admite múltiplas abordagens não só no 

campo da Ciência [22], proporciona um espaço adequado para refletir sobre a natureza da 

Ciência e suas inter-relações com outras áreas do conhecimento, como a Filosofia e a 

Teologia. 

As controvérsias são demasiadas e as respostas para muitos dos problemas da 

Astrobiologia poderão nunca ser encontradas. Mas que não existe nenhuma verdade universal 

é verdadeiro para toda a ciência: o estímulo reside na procura, não na descoberta. 

A Educação é um contexto facilitador para a introdução de mudanças conceituais na 

forma como se aprende sobre a vida e o Universo. 

A formulação de um problema determina as metodologias, os instrumentos, os dados 

recolhidos, define, portanto, o paradigma em que nos encontramos. Passamos da questão 

“Como surgiu a vida na Terra?” para “Como surgiu a vida?”, assim como outrora se passou 

do geocentrismo para o heliocentrismo. Deste modo surge uma forma diferente do homem se 

olhar e de olhar a natureza que o rodeia. 

Os problemas que se formulam revelam a evolução das mentalidades. Através da 

introdução da Astrobiologia no contexto educativo, assiste-se a um impacto na mudança da 

mentalidade dos alunos. 

A Astrobiologia é um novo campo do conhecimento e, para que se processe a 

passagem das informações a este respeito, torna-se urgente e necessária a integração da 

mesma nos domínios curriculares, contribuindo assim para a dinâmica de transformação e 

comunicação do conhecimento cientifico. 

Assim sendo, a Astrobiologia permite a integração de áreas disciplinares que 

tradicionalmente se encontram separadas (Biologia, Química, Física, Geologia e Astronomia). 

Este aspecto possibilita o desenvolvimento de aprendizagens mais holísticas, contribuindo 

igualmente para a flexibilização da estrutura mental. 
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3.2.1 Algumas teorias sobre o surgimento da vida 

 

 

 Aleksandr Oparin (1894-1980) [23], foi um bioquímico russo que retomou e 

aprofundou os estudos sobre a origem da vida, por volta de 1920, segundo a Teoria da 

evolução química, juntamente com o biólogo inglês John Burdon S. Haldane (1892-1964). 

Essa teoria foi proposta inicialmente por Thomas Huxley (1825-1895). 

Esquema da teoria de Oparin [24]: 

Primitivamente existiam amônia, hidrogênio, vapor de água e metano; 
-Esses gases fundiram-se graças aos raios ultravioletas e as descargas 
elétricas e geraram aminoácidos flutuantes na atmosfera; 
-Com o excesso de umidade, as chuvas ocorriam constantemente e os 
aminoácidos ficavam no solo; 
-Com o aquecimento, esses aminoácidos se uniram e formaram as 
proteínas; 
-As proteínas foram para os mares formando algo parecido com uma sopa; 
-Nos mares, essas proteínas formavam coloides que, consequentemente 
faziam surgir os coacervados; 
-Esses coacervados eram organizados e separados por uma membrana que 
continham lipídios e proteínas. Era o surgimento das células primitivas; 
-Há cientistas que acreditam que na atmosfera primitiva havia, ainda, o 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água e nitrogênio das 
moléculas. 

 

Nessa teoria, a vida teve origem a partir da evolução de compostos químicos 

inorgânicos, que se combinaram formando diversos tipos de moléculas orgânicas simples, 

como aminoácidos, carboidratos, bases nitrogenadas, etc., que por sua vez se combinaram 

formando moléculas mais complexas como lipídios, ácidos nucléicos, proteínas, que se 

agruparam formando estruturas complexas, dando origem aos seres vivos. 

 Outra teoria importante, a Panspermia [25], foi proposta no final do século XIX por 

vários cientistas alemães, nomeadamente Liebig, Richter e Helmholtz, onde tentaram explicar 

o aparecimento da Vida na Terra. É uma das teorias de origem e evolução da vida, que afirma 

que a vida é fruto de sementes dispersas no Universo, e que a Terra é apenas um dos planetas 

que recebeu essa semente, que se propagou com o passar do tempo, dando origem a todos as 

formas vivas existentes hoje. 

Anterior à Panspermia, a teoria aceita era a da Geração Espontânea, que defendia que 

a vida era oriunda de matéria desprovida de vida. Depois de vários estudos científicos, a 

abiogênese (do grego, a = sem, bio = vida, gênese = origem, “origem não biológica”) foi 

derrubada. Hoje sabemos que a vida é somente procedente de matéria viva. 
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Segundo a teoria da Panspermia, formulada pelo físico sueco Arrhenius, a Terra teria 

sofrido uma inseminação por organismos, partículas provenientes de espaços externos ao 

planeta, chegando à Terra através de poeira cósmico ou meteoritos. O argumento apresentado 

para tal hipótese é a presença de matéria orgânica em meteoritos encontrados na Terra, como 

certos tipos de aminoácidos, formaldeído, álcool etílico, tese que foi contradita pelo fato de 

não ser admitida a sobrevivência de microrganismos a temperaturas tão diferentes da qual são 

procedentes. Além disso, tais moléculas podem se arranjar de maneira natural no ambiente, 

sem ter, para isso, qualquer influência biológica. 

A Panspermia deu origem a duas novas vertentes: a Nova Panspermia e a Panspermia 

Dirigida. A primeira, estabelecida pelos cientistas Fred Hoyle juntamente com Chandra 

Wickramasinghe, defendia que vida foi disseminada não só pela Terra, mas por todo o 

Universo, e que esses “esporos de vida” lançados nos planetas, já eram dotados de 

“comandos” que seriam responsáveis pelo seu desenvolvimento. Nessa teoria, ainda, os vírus 

são mencionados como organismos vindos do espaço, advindos de outros planetas. Em 

estudos de poeira interestelar, cientistas encontraram polímeros orgânicos que muito têm em 

comum com a celulose, mais um indício de que a vida poderia sim, ter origem cósmica [25]. 

Já a Panspermia Dirigida, proposta pelos cientistas Francas Circo e Lesei Orle, afirma 

que seres de outras galáxias, dotados de uma inteligência relativamente superior à nossa, 

teriam colonizado a Terra e vários outros planetas também, deixando em cada uma dessas 

colônias, determinadas moléculas orgânicas e elementos como o molibdênio, elemento raro na 

Terra e de grande importância para o bom funcionamento das enzimas essenciais ao 

metabolismo dos seres vivos. 

Tais teorias geraram discussões acaloradas pela comunidade científica, e, embora a 

Panspermia seja irrefutável, não se chegou, até hoje, a uma conclusão acerca da origem da 

vida no nosso planeta e, ainda, se há ou não vida em outros planetas do Sistema Solar. 

 

 

3.2.2 Surgimento da vida na Terra 

 

 

No planeta rochoso, localizado na zona de água líquida, conhecido como Terra, a 

evolução molecular se acelerou, produzindo estruturas cada vez maiores. Nos oceanos, 

moléculas parecidas com o RNA desenvolveram a capacidade de se replicar, dando inicio à 

vida. Numa rápida evolução, se encapsulou em células microscópicas [17]. Há cerca de 3,8 
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bilhões de anos, começa a ter atividades de fotossíntese, assim inserindo oxigênio na 

atmosfera terrestre. 

Quando apareceram as primeiras células com núcleo, as eucariontes, há 

aproximadamente 2,5 bilhões de anos, a camada de ozônio já filtrava a radiação ultravioleta. 

Há 600 milhões de anos surgiram os multicelulares – macroscópicos. Cerca de 440 milhões 

de anos as plantas saíram dos oceanos para colonizar a terra firme. Em seguida, tiveram como 

seguidores os insetos e répteis. 

Após povoarem a Terra por cerca de 200 milhões de anos, os dinossauros foram 

extintos, deixando espaço para a evolução dos mamíferos. 

Os hominídeos, há 6 milhões de anos, passaram a andar eretos, desenvolvendo 

conhecimentos para construir instrumentos e o domínio do fogo surgiu há 400 mil anos.   

 A vida é uma praga agressiva que ocupou todo o planeta desde seu inicio. Ela não só 

sobreviveu a catástrofes globais, como as aproveitou para se diversificar e gerar formas mais 

complexas [17]. 

O homem moderno surgiu há 200 mil anos, e desenvolveu e organizou uma linguagem 

simbólica há 50 mil anos. 

Ao inventar a agricultura, garantiu a abundância de alimentos e a população humana 

se reproduziu rapidamente. Com isso, foram se formando vilas e cidades, onde faziam ricas 

trocas de produtos e informações, resultando na invenção da escrita, da matemática, da 

ciência, da filosofia e das artes.  

O universo hoje fala pela nossa boca, enxerga-se pelos nossos olhos, conhece-se pelas 

nossas mentes [17]. Cada ser humano tornou-se um universo em si, complexo e desconhecido, 

onde a evolução social cresce em ritmo bem acelerado, enquanto isso a evolução biológica 

continua fazendo seu papel e transformando nossos corpos, tornando assim impossível prever 

como serão nossos descendentes num futuro distante. Não somos nem o ápice nem o final da 

evolução, somos apenas uma espécie transitória. 
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4 INSERÇÃO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA E ASTROFÍSICA NO 

ENSINO DE FÍSICA 

 

 

Diversas pesquisas em Ensino de Física apontam para a necessidade da inserção de 

Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio. Os trabalhos decorrentes de 

quase duas décadas de pesquisas educacionais são suficientes para assegurar a necessidade de 

atualização dos programas de Física na Educação Básica. Entretanto, são poucas as pesquisas 

relacionadas à implementação de tópicos de teorias modernas e contemporâneas. Professores 

das escolas de ensino médio e, pesquisadores em ensino parecem tatear, movendo-se muito 

lentamente, como se estivessem no escuro, temendo por demais cada novo passo. Certamente, 

a cautela na abordagem de FMC no Ensino Médio não é difícil de ser entendida. Os desafios 

são impostos não apenas pela complexidade intrínseca destes tópicos, como também por uma 

insegurança inerente a qualquer tentativa de mudança no domínio escolar. Acrescente-se a 

isso, o sistema de ensino que, na maioria das vezes, dificulta, e até impede, qualquer tipo de 

inovação. Grande parte dos professores está presa a um cenário pedagógico sem muita 

flexibilidade, seja por prescrições de conteúdo, horários restritos e especificidades de suas 

próprias disciplinas. Isso sem levar em conta o tamanho das turmas e a extensão dos 

currículos [26]. Desta forma, cada inovação curricular se torna uma pequena batalha travada 

entre professores, escola e alunos. Infelizmente, na maioria das vezes, é uma guerra de 

derrotados, sem qualquer vencedor. Como não se vence uma batalha sem conhecer bem seus 

“inimigos”, é preciso entender em profundidade os motivos que tornam o ensino tradicional 

de Física tão refratário às mudanças. Acreditamos que ao compreender melhor como a 

produção científica migra da comunidade acadêmica para a sala de aula, estaremos mais 

capacitados para a proposição de alternativas que garantam uma inserção efetiva de conceitos 

de Física Moderna (FM) no Ensino Médio. Em particular, neste trabalho, trataremos 

especialmente temas relacionados à Astrofísica.  

A idéia de Transposição Didática foi formulada originalmente pelo sociólogo Michel Verret, 

em 1975. Porém, em 1980, o matemático Yves Chevallard [26], retoma essa idéia e a insere 

num contexto mais específico, fazendo dela uma teoria e com isso analisando questões 

importantes no domínio da Didática da Matemática. Em seu trabalho Chevallard [26], 

analisou como o conceito de “distância” nasce no campo da pesquisa em matemática pura e 



70 

reaparece modificado no contexto do ensino de Matemática. Ele define a Transposição 

Didática como um instrumento eficiente para analisar o processo através do qual o saber 

produzido pelos cientistas (o Saber Sábio) se transforma naquele que está contido nos 

programas e livros didáticos (o Saber a Ensinar) e, principalmente, naquele que realmente 

aparece nas salas de aula (o Saber Ensinado). Sendo assim, Chevallard analisa as 

modificações que o saber produzido pelo “sábio” (o cientista) sofre até este ser transformado 

em um objeto de ensino. Segundo essa teoria, um conceito ao ser transferido, transposto, de 

um contexto ao outro, passa por profundas modificações. Ao ser ensinado, todo conceito 

mantém semelhanças com a idéia originalmente presente em seu contexto da pesquisa, porém 

adquire outros significados próprios do ambiente escolar na qual será alojado. Esse processo 

de transposição transforma o saber, conferindo-lhe um novo status epistemológico. De 

maneira geral, pretende que os conhecimentos (saberes) presentes no ensino não sejam meras 

simplificações de objetos tirados do contexto de pesquisas com o objetivo de permitir sua 

apreensão pelos jovens. Trata-se, pois, de “novos” conhecimentos capazes de responder a dois 

domínios epistemológicos diferentes: ciência e sala de aula [26].  

 

 

4.1 ASTROFÍSICA E COSMOLOGIA NO ENSINO DE FÍSICA NAS ESCOLAS 

 

 

Especificamente na temática de Astrofísica e Cosmologia, podemos destacar a 

existência de alguns projetos nacionais e internacionais que, se não abordam exatamente a 

questão, pelo menos proporcionam meios para que tais temas possam ser levados para a sala 

de aula, demonstrando que sua inserção faz parte das preocupações de diversos educadores. 

No exterior, destacamos dois importantes projetos que surgiram na década de 1990: o 

inglês “TRUMP Astrophysics Project” e o norte americano “Project CLEA”. E, no Brasil, 

podemos destacar quatro iniciativas nesta área, que são os Cursos de Astronomia presenciais 

do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo 

- IAG-USP e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, os cursos à distância do 

Observatório Nacional - ON e o projeto Telescópios na Escola. 

No Brasil, o IAG-USP é a instituição que mantém cursos de formação sobre os temas 

de astronomia e astrofísica há mais tempo. Desde os anos 1970, o Departamento de 

Astronomia deste instituto oferece dois cursos de extensão universitária: “Introdução à 

Astronomia e à Astrofísica”, voltado a graduados e graduandos na área de exatas; e 
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“Astronomia, uma visão geral do Universo”, voltado para professores do ensino médio e 

fundamental. 

O IAG-USP ainda mantém dois Observatórios para fins educacionais e de divulgação 

cientifica, um situado na Cidade Universitária e outro em Valinhos-SP. Este segundo faz parte 

do projeto Telescópios na Escola. 

Outra instituição que realiza cursos presenciais nesta área é o INPE, que oferece 

anualmente, desde 1998, um “Curso de introdução à astronomia e astrofísica”, como 

instrumento de capacitação prioritariamente para professores e estudantes de graduação na 

área de ciências naturais. Outro objetivo do curso é apresentar a atuação cientifica da Divisão 

de Astrofísica do INPE e seu curso de pós-graduação em Astrofísica. 

Além deste curso, o INPE ainda ofereceu, de 2003 a 2005, um “Ciclo de capacitação 

de professores em astronomia”, cujos objetivos eram a atualização e capacitação de 

professores do ensino fundamental e médio e elaboração de recursos didáticos (roteiros de 

aula e atividades) sobre tópicos astronômicos pertencentes ao conteúdo curricular. Ele era 

destinado a professores do ensino fundamental e médio da região do Vale do Paraíba que já 

haviam participado do Curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica do INPE. Atualmente 

este ciclo está descontinuado. 

O INPE também mantém um Observatório Astronômico para fins educacionais, usado 

tanto no curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica quanto para palestras e observações 

astronômicas agendadas por escolas. Este observatório também faz parte do projeto 

Telescópios na Escola. 

Mesmo não sendo especificamente direcionado a professores ou estudantes do ensino 

médio, acreditamos ser interessante citar o projeto de “Ensino a Distância” que a Divisão de 

Atividades Educacionais – DAED do Observatório Nacional – ON, mantém desde 2003. 

Neste projeto a instituição oferece cursos ligados à Astrofísica e a Cosmologia, através de um 

sitio na internet de Ensino a Distância <http://www.on.br/>. Desde sua criação, o projeto já 

desenvolveu quatro cursos: Astrofísica Geral (2003), Astrofísica do Sistema Solar (2004), 

Astrofísica Estelar (2005 e 2007) e Cosmologia (2006 e 2008). 
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4.2 TÓPICOS DE ASTROBIOLOGIA APLICADO NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 A Astrobiologia [22], é apresentada aos alunos como um novo campo multi e 

transdisciplinar de conhecimento dedicado ao estudo da origem, distribuição e destino da vida 

no universo e, por consequência, no nosso planeta. 

Esta visão multidisciplinar permite a integração de áreas disciplinares que 

tradicionalmente se encontram separadas (Biologia, Química, Física, Geologia e Astronomia). 

Este aspecto possibilita o desenvolvimento de aprendizagens mais holísticas, contribuindo 

igualmente para a flexibilização da estrutura mental. 

Ao abordarmos o estudo da Terra procuramos fornecer aos alunos uma variedade 

maior de conceitos como, por exemplo, o campo magnético da Terra e sua importância para 

nossa vida, os efeitos do vento solar e suas causas, e o aparecimento das auroras boreais e 

austrais. 

Uma das hipóteses que mais tem fascinado a imaginação popular é aquela sobre a 

possível existência de vida em Marte. Desde a invenção do telescópio esta hipótese vem 

inspirando inúmeros estudos científicos ou puramente especulativos. 

Atualmente, a ciência considera a hipótese da presença passada de vida microscópica 

em Marte. Até mesmo a possibilidade de ainda hoje existir esse tipo de vida em alguma 

“entranha” desse nosso vizinho não é totalmente descartada. Se Marte desenvolveu vida em 

alguma época de sua historia, ainda que essa vida não tenha atingido níveis mais elaborados, 

aí está um forte indício para a vulgaridade da vida no Universo. Até mesmo vida inteligente 

[22]. 
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5 APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE ASTROFÍSICA COM ÊNFASE EM 

ASTROBIOLOGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE JI-

PARANÁ 

 

 

Neste capítulo apresentamos nossa metodologia de pesquisa com a qual obtemos 

nossos resultados. 

 

 

5.1 METODOLOGIA APLICADA 

 

 

O método utilizado neste trabalho consiste em pesquisa exploratória/bibliográfica e 

descritiva. 

Num primeiro momento aplicamos aos professores um questionário (Apêndice A) com 

20 vinte questões e alternativas livres para respostas, com o intuito de se verificar, 

principalmente, sua formação profissional, as técnicas de ensino aplicadas em sala de aula, se 

os mesmos se utilizam de recursos alternativos e se discutem temas atuais relacionado com 

Física Moderna e Contemporânea. Com estes dados e após pesquisa bibliográfica e na mídia, 

elaboramos três palestras: Origem do Universo e sua Evolução (Apêndice B), Formação de 

Estrelas, Galáxias e Buracos Negros (Apêndice C) e Astrobiologia (Apêndice D) com 10 

questões cada e quatro alternativas de respostas. Ao final de cada apresentação foi aplicado o 

questionário aos alunos dos 2º anos do ensino médio, utilizando para tanto a técnica de 

amostragem. 

Os dados foram tratados utilizando a ferramenta MS Excel para os questionários e a 

ferramenta MS Word para as entrevistas. 

 

 

  



74 

5.2 DESCRIÇÕES DAS ESCOLAS 

 

 

A seguir apresentamos um breve resumo das particularidades das Escolas Estaduais de 

Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M.) do município de Ji-Paraná, onde as palestras e 

consequentemente os questionários foram aplicados. 

 

 

5.2.1 E.E.E.F.M. Marcos Bispo da Silva  

 

 

A escola atende alunos da zona urbana do município, tendo entre seus alunos as mais 

diversas classes socioeconômicas, etnias e credos, possuindo alunos com as mais diversas 

necessidades educacionais. Até 10/10/2013 a escola possuía 1492 alunos matriculados no 

total. No geral as turmas em que foi aplicado o questionário continham 39 alunos. A escola 

não possui Laboratório de Física, mas conta com um Laboratório de Informática, uma sala de 

vídeo capacitada para vídeo aulas e palestras e está em fase de montagem uma sala de 

multimídia. 

A escola possui 2 professores com formação em Licenciatura em Física pela 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR, sendo que um deles é pós-graduado em 

Informática na Educação e 1 em áreas afins (Matemática). 

Os dois professores não usam nenhum meio experimental, segundo os mesmos, devido 

à falta de tempo, pois as aulas são apenas cinquenta minutos com duas aulas semanais. 

 

 

5.2.2 E.E.E.F.M. Julio Guerra 

 

 

A escola atende alunos da zona urbana do município, tendo entre seus alunos as mais 

diversas classes socioeconômicas, etnias e credos, possuindo alunos com as mais diversas 

necessidades educacionais. A escola possui 1300 alunos matriculados no total. No geral as 

turmas em que foi aplicado o questionário continham 34 alunos. A escola possui laboratório 

de Física e Química, uma sala de multimídia e um auditório para realização de eventos 

escolares. 
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Em seu quadro de docentes, a escola não possui professor com formação em 

Licenciatura em Física. O professor que ministra a disciplina de Física tem formação em 

Matemática, pela Universidade Estadual de Londrina - UEL.  

O professor não usa nenhum meio experimental, segundo o mesmo devido à falta de 

tempo, pois as aulas são apenas cinquenta minutos com duas aulas semanais. 

 

 

5.2.3 E.E.E.F.M. Aluízio Ferreira 

 

 

A escola atende alunos da zona urbana do município, tendo entre seus alunos as mais 

diversas classes socioeconômicas, etnias e credos, possuindo alunos com as mais diversas 

necessidades educacionais. A escola possui 1765 alunos matriculados no total. No geral as 

turmas em que foi aplicado o questionário continham 48 alunos. A escola possui Laboratório 

de Física e Química, Laboratório de Informática, uma sala de vídeo capacitada para vídeo 

aulas e palestras e uma sala de multimídia. 

A escola possui 3 professores com formação em Licenciatura em Física, sendo 2 

formados pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR e 1 pela Universidade Estadual da 

Paraíba - UEPB. 

Porém, pela sobrecarga de trabalhos na escola, apenas 1 professor respondeu ao nosso 

questionário e nos informou que não usa nenhum meio experimental, devido à falta de tempo, 

pois as aulas são apenas cinquenta minutos com duas aulas semanais. 

 

 

5.3 RESUMO DAS PALESTRAS APLICADAS 

 

 

5.3.1 Palestra 01 – Origem do Universo e sua Evolução 

 

 

Já deves ter olhado para o céu e perguntado: de onde vieram os planetas, o Sol, as 

estrelas? Ou olhado para a Terra e perguntado de onde vieram as rochas, os animais, as 

plantas e os seres humanos? 
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Em Astronomia chamamos de Universo o espaço com a matéria e energia que o 

formam. Segundo a teoria do Big-Bang, há 15 ou 20 bilhões de anos uma fabulosa quantidade 

de energia estava localizada em uma esfera de diâmetro inferior a 1 cm, denominada ovo 

cósmico ou singularidade. 

Existe três evidencias que nos levam a acreditar nessa teoria, sendo elas: 

1) As galáxias estão se expandindo e se afastando; 

2) Com o passar do tempo ele (universo) está se esfriando; 

3) Existe uma radiação cósmica de fundo (barulho da explosão) que pode ser medida. 

O Universo é o conjunto de tudo o que existe, desde as minúsculas partículas 

existentes no átomo às imensas galáxias do espaço sideral. 

O universo é subdividido em vários níveis, onde foi através do big bang que se 

originou o resto como os corpos celestes (estrelas, planetas, planetóides, cometas, asteróides, 

satélites (luas). Esses corpos celestes agrupados formam sistemas solares, esses sistemas 

solares estão contidos em galáxias, e tudo isso forma o universo. 

Os primeiros átomos a surgir foram os de hidrogênio, elemento mais simples que 

existe na natureza. Depois, vieram os átomos de hélio e assim por diante, à medida que se iam 

formando elementos mais complexos. Esses elementos misturaram-se, formaram "nuvens" e 

uma parte delas deu origem às estrelas, que formaram galáxias e onde mais tarde surgiram os 

planetas e seus satélites.  

Inicialmente, os planetas eram muito quentes. A Terra, por exemplo, não tinha água 

líquida quando se formou. Foram necessários milhões de anos para que resfriasse. Isso 

permitiu a formação de rios e oceanos, nos quais os cientistas acreditam que surgiram as 

primeiras formas de vida, e a partir das quais vieram os animais, as plantas e o homem. 

No Universo, as estrelas encontram-se organizadas em Galáxias. Uma galáxia são 

conjuntos de nuvens de gás e poeira, agrupamentos de estrelas (entre 100 mil e 3.000 bilhões 

de estrelas), planetas, cometas, asteroides e outros corpos celestes unidos pela força 

gravitacional. 

As galáxias podem ter diferentes tamanhos e formas. Quanto à forma podem ser 

espirais (Figura 5.3.1.1), elípticas (Figura 5.3.1.2) e irregulares (Figura 5.3.1.3). 
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Figura - 5.3.1.1 - Galáxia Espiral M51. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.geocities.ws/lumini_astronomia/LUM
INI_ASTRONOMIA_ARTIGOS/Galaxias.html>. 

Acesso em: 19 jan. 2013. 
 

Figura - 5.3.1.2 - Galáxia Elíptica NGC 1316. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ngc1316
_hst.jpg>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

Figura - 5.3.1.3 - Galáxia Irregular NGC 1705. 

 
Fonte: Disponível em: < http://www.ccvalg.pt/astronomia/galaxias/galaxias_irregulares/ngc_1705.jpg>. Acesso 

em: 19 jan. 2013. 
 

A galáxia mais próxima a nossa Via Láctea é a Galáxia de Andrômeda (Figura 

5.3.1.4). É considerada uma galáxia espiral, assim como a nossa Via Láctea (Figura 5.3.1.5), 

cuja massa é 4 vezes maior e está a 2 milhões de anos-luz de distância da nossa.  

Figura - 5.3.1.4 - Galáxia de Andrômeda (forma 
espiral). 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-origem-
do-universo-7160667>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 
Figura - 5.3.1.5 - Galáxia Via Láctea. 

 
Fonte: Disponível em: 
<http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-origem-
do-universo-7160667>. Acesso em: 19 jan. 2013. 
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O Sol é, entre os corpos celestes, aquele que mais influencia as nossas vidas. Ele é o 

centro gravitacional do sistema. Em torno dele orbitam os outros corpos, e é ele que mantém o 

sistema coeso.  

Então, o que é o Sol?  

O Sol é uma estrela, por ser uma estrela, também é uma fonte de energia. 

O sistema solar é formado pela nossa estrela, o Sol, pelos oito planetas com suas luas e 

anéis, pelos planetas anões, asteróides e cometas. 

Vamos conhecer um pouco de cada planeta: 

� Mercúrio (Figura 5.3.1.6): Não faz movimento de rotação, portanto apresenta um lado 

sempre iluminado e outro sempre escuro. Não tem atmosfera, por isso, sua 

temperatura varia entre 430ºC na face iluminada e -170ºC na face escura.  

Figura - 5.3.1.6 - Comparando o tamanho de Mercúrio em relação à Terra. 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 

� Vênus (Figura 5.3.1.7): Ele é o mais quente dos planetas do sistema solar, já que, ao 

contrário de Mercúrio, possui atmosfera para reter calor. A temperatura de Vênus é 

capaz de fundir o chumbo e a sua pressão atmosférica é 90 vezes maior que a terrestre. 

Figura – 5.3.1.7 - Comparando o tamanho de Vênus em relação à Terra. 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 
 

� Terra: A Terra é um planeta que se encontra no sistema solar, está próxima ao Sol, 

cerca de 150 milhões de quilômetros. Aparentemente é ondulada, porque possui os 
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pólos achatados por causa do movimento que realiza em torno de si mesmo. Possui 

aproximadamente 3/4 de sua superfície formada por água e quimicamente é dividido 

em crosta, manto e núcleo. 

� Marte: Marte (Figura 5.3.1.8) possui o maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, 

com 600 km de largura e três vezes mais alto que o Everest. Ele possui antigos leitos 

de rios secos, sendo realmente descoberto um lago congelado. 

Figura – 5.3.1.8 - Comparando o tamanho de Marte em relação à Terra. 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 

� Júpiter (Figura 5.3.1.9): Sua atmosfera é cheia de nuvens com ventos superiores a 650 

km/h. Possui um poderoso campo magnético, 14 vezes mais intenso que o terrestre. Se 

fosse oco, dentro dele caberiam todos os outros planetas ou 1.400 “Terras”. Se fosse 

chato como um disco, seriam necessários quase de onze diâmetros da Terra para cobri-

lo de ponta a ponta. Jupiter possui o maior satélite do sistema solar, Ganimedes.  

Figura – 5.3.1.9 - Comparando o tamanho de Júpiter em relação à Terra. 

 

Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 
 

� Saturno: No volume ocupado por Saturno cabem 760 Terras com folga (Figura 

5.3.1.10). Porém sua massa é apenas 95 vezes maior que a terrestre, o que resulta 

numa densidade menor que a da água. Resultado: se fosse possível colocar o planeta 
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numa enorme piscina ele flutuaria. Os anéis de Saturno são formados por cristais de 

gelo e rocha, pequenos como grãos de arroz ou grandes como uma casa. 

Figura – 5.3.1.10 - Comparando o tamanho de Saturno em relação à Terra. 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 

� Urano: Urano (Figura 5.3.1.11) é o sétimo planeta a contar do Sol, em torno do qual 

efetua a sua translação em 84 anos, a uma distância de 19,2 Unidades Astronômicas – 

UA (1 UA = 150 000 000 km). Com 60 vezes o volume da terra e 14 vezes sua massa, 

é o 3º maior do sistema solar. Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto através de 

observação telescopia, em 1781. 

Figura -5.3.1.11 - Comparando o tamanho de Urano em relação à Terra. 

 

Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 
 

� Netuno (Figura 5.3.1.12): Uma poderosa fonte interna de calor que emite quase o 

triplo da energia recebida pelo Sol, responsáveis pelos ventos mais velozes de todo o 

sistema Solar, por volta de 2.000 km/h. 
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Figura – 5.3.1.12 - Comparando o tamanho de Netuno em relação à Terra. 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 

� Plutão: Até o ano de 2006 considerava-se Plutão (Figura 5.3.1.13) o nono planeta do 

sistema solar. Plutão, descoberto em 1930 pelo cientista norte-americano Clyde 

Tombaugh (1906-1997),foi objeto de polêmica há décadas, principalmente por causa 

do seu tamanho, cujas estimativas foram reduzidas ano após ano e cujo valor atual foi 

estabelecido em 2.300 quilômetros de diâmetro. Assim, Plutão é menor que a Lua 

(3.480 quilômetros). 

Figura - 5.3.1.13 - Comparando o tamanho de Plutão em relação à Terra. 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 

Os planetas levam meses e até anos para dar uma volta completa em torno do Sol (que 

representa um ano naquele lugar). Medindo em dias/meses/anos terrestres, essa é a duração 

dos anos marcianos, jupterianos, mercurianos, etc. Podemos observar essa duração na Tabela 

5.3.1.1: 
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Tabela – 5.3.1.1 - Tempo de cada planeta para dar uma volta completa ao Sol. 

PLANETAS TEMPO PARA DAR UMA VOLTA COMPLETA 
EM TORNO DO SOL 

Mercúrio 88 dias 
Vênus 225 dias 
Terra 365 dias 
Marte 1 ano e 322 dias 
Júpiter 11 anos e 315 dias 

Saturno 29 anos e 167 dias 

Urano 87 anos e 7 dias 
Netuno 164 anos e 280 dias 

Plutão (planeta anão) 247 anos e 249 dias 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simonenalin01/universo-13196271 >. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 

A Terra é minúscula comparada (Figura 5.3.1.14) com alguns planetas ou o Sol como, 

Júpiter e Saturno. Já Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão são menores que a Terra.  

Figura – 5.3.1.14 - Comparação do tamanho de todos os planetas. 

 
Fonte: Disponível em: <http://pt.slideshare.net/guest9c1c7c/a-terra-e-o-universo>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

 

 

5.3.2 Palestra 02 – Formação de Estrelas, Galáxias e Buracos Negros 

 

 

As estrelas são corpos celestes que possuem luz própria. São por isso designados 

corpos luminosos, característica essa que as diferencia de todos os outros corpos do cosmos. 

A luz das estrelas provém de reações que ocorrem no seu interior. São essas reações que 

estabelecem os períodos da vida das estrelas (nascimento, vida e morte) e modificam a estrela 

ao longo da sua existência. 
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As estrelas são os tijolos que constituem o Universo. De alguma forma elas nascem e 

brilham por milhões ou até bilhões de anos até a sua morte, que por sua vez originam outras 

estrelas, formando um ciclo de vida estelar. Nós somos apenas restos deixados às margens de 

uma única estrela, o Sol. 

O Sol, apesar de insignificante para toda a Galáxia que possui mais de 200 bilhões de 

estrelas, é de extrema importância para a nossa vida, tão importante que sem ele não 

existiríamos. 

Mas de que são feitas as estrelas? As estrelas são constituídas principalmente por um 

gás muito leve chamado hidrogênio. O hidrogênio é o “combustível” das estrelas. Nestas 

ocorre uma reação nuclear na qual o hidrogênio é transformado em outro gás, o hélio, 

libertando-se muita energia. A energia produzida no núcleo das estrelas chega até a superfície 

e é irradiada para o espaço. Por isso as estrelas brilham. 

O brilho de uma estrela depende do seu tamanho, como demostrado na Figura 5.3.2.1. 

Menor tamanho: possui uma menor temperatura, menor brilho e cor laranja ou avermelhada. 

Maior tamanho: possui uma maior temperatura, maior brilho e cor mais azulada. 

Figura - 5.3.2.1 – O brilho das estrelas. 

 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.aulas-fisica-quimica.com/imagens/ppt/7f_pp_nascimento_morte_estrelas.pps>. Acesso em: 15 mar. 

2013. 
 

As estrelas nascem nas nebulosas difusas como nas Figuras 5.3.2.2 e 5.3.2.3, a partir 

de grandes quantidades de hidrogênio e poeiras. 

Dá-se o nome de nebulosas ao conjunto de gases e poeiras, a partir dos quais se virá a 

formar uma estrela. 
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Figura - 5.3.2.2 - Nebulosa Cabeça de Cavalo. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://totalmedminas.com.br/astronomos-
encontram-em-nebulosa-molecula-de-tipo-presente-

no-petroleo/>. Acesso em: 15 mar. 2013. 

Figura - 5.3.2.3 - Nebulosa Olho de Gato. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/imagem-
da-nebulosa-olho-de-gato-20082009-26.shl>. 

Acesso em: 15 mar. 2013. 
 

O nascimento ocorre quando uma nuvem escura de hidrogênio e poeiras começa a 

contrair-se, tornando-se cada vez mais quente e originando reações nucleares que libertam 

muita energia. Forma-se assim uma densa bola rodopiante, da qual nasce uma estrela, como 

ilustra a Figura 5.3.2.4. 

A matéria do disco que envolve esta bola pode condensar-se, originando planetas, tal 

como aconteceu em volta do Sol, ou pode espalhar-se pelo espaço. 

Figura - 5.3.2.4 – Processo de nascimento de uma estrela.  

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.aulas-fisica-quimica.com/imagens/ppt/7f_pp_nascimento_morte_estrelas.pps>. Acesso em: 15 mar. 
2013. 

 

Quando acaba o combustível de uma estrela, então esta fica instável e começa a 

morrer. O processo de morte de uma estrela varia consoante o tamanho da estrela. 

As estrelas de menor tamanho têm um maior tempo de vida estável, pois consomem 

menos combustível. Já as estrelas de maior tamanho têm um menor tempo de vida estável, 

pois consomem mais combustíveis. 
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Como já não há hidrogênio no núcleo, começa a ser consumido o que existe nas 

camadas superiores da estrela. Então a luminosidade desta aumenta e a estrela expande-se o 

seu volume. Ao expandir-se, há um arrefecimento da superfície e esta torna-se mais vermelha. 

Neste momento, a estrela transforma-se numa gigante vermelha. 

A última fase das estrela depende da sua massa. Após se ter transformado numa 

gigante vermelha, uma estrela pode ter vários fins: 

�  Anã branca – estrelas de massa inferior ou igual à do sol. 

� Estrela de neutrões (depois da super-nova) – estrelas de massa até 25vezes maior que 

a do sol. 

� Buraco negro ( depois da super-nova) – estrelas de massa maior que 30 vezes a do 

sol.  

Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta, resultando 

num campo gravitacional tão forte. Este fenômeno acontece a estrelas de massa superior a 30 

vezes a massa do sol. Nesta etapa a contração da estrela torna-a tão densa que se colapsa 

ainda mais, formando um buracos negro. 

Os buracos negros têm tal força de gravidade que nada em seu redor consegue 

contrariar a força de gravidade, sendo atraído para o seu interior. Nem mesmo a luz emitida 

consegue escapar. 

 

 

5.3.3 Palestra 03 – Astrobiologia 

 

 

Então o que estuda a Astrobiologia? Parte da astronomia que estuda a diversidade de 

vida possíveis fora do planeta Terra, utilizando o universo como laboratório da vida. 

Seu objetivo é estudar na Terra e no Universo a origem, evolução e distribuição da 

vida e das moléculas a ela relacionadas, com ênfase na influência do ambiente físico-químico 

e dos fenômenos astrofísicos nos processos vitais em potenciais nichos de vida. 

Então, o que entendemos por vida? A vida é difícil de definir, mas fácil de apreciar e 

reconhecer quando a observamos. O problema surge quando nos movemos para os limites 

entre vida e não-vida, dando assim origem a muitas opiniões e controvérsias. 

Condições básicas para a vida: 

� Um líquido onde as reações químicas ocorrem. 

� Um elemento para formar compostos facilmente. 
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� Uma fonte de energia. 

Na década de 70, houve a descoberta dos organismos extremófilos. 

Estes organismos são muito simples que se adaptam a situações extremas com 

facilidade, e vivem em condições impossíveis para a maioria dos seres vivos. Corpos desse 

tipo aparecem na Espanha na área de Huelva (Rio Tinto) (Figura 5.3.3.1). 

Figura - 5.3.3.1 – Rio Tinto. 

 
Fonte: Disponível em: < http://pt.slideshare.net/IESMoreda/astrobiologia-11425560?from_search=1>. Acesso 

em: 19 jan. 2013. 
 

As águas vermelhas (Figura 5.3.3.1) são caracterizadas por o pH entre 1,7 e 2,5 (muito 

ácida), rica em metais pesados, principalmente ferro, cobre, cádmio, manganês, etc., mas rica 

em oxigênio. Uma vez que os organismos que existem no rio são principalmente 

fotossintético. Estes microrganismos são fáceis de adaptar-se em ambientes extremos, 

portanto, a NASA escolheu essa região para estudar sua possível semelhança com a atmosfera 

do planeta Marte. Esse experimento envolvendo o Conselho Nacional de Pesquisa, sendo 

desenvolvido no Rio Tinto, confirmou a possibilidade de certos tipos de organismos para 

sobreviver sob as condições restritivas de Marte. 

No nosso sistema solar podemos determinar uma zona de habitabilidade e, como 

demonstrado na Figura 5.3.3.2, os candidatos são: Venus, Terra e Marte. 
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Figura - 5.3.3.2 – Zona de habitabilidade do nosso sistema solar. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.slideshare.net/santiago_perezhoyos/12-

astrobiologia?from_search=5>. Acesso em: 13 jul. 2013. 

 

Zona de habitabilidade caracterizam-se por apresentarem condições para um planeta 

ser habitável, que são: 

� Ter os elementos químicos abundantes. 

�  A órbita do planeta em torno do sol é circular e está a uma distância apropriada. 

�  Ele tem uma fonte de energia quase inesgotável. 

�  O planeta tem um campo magnético para desviar a radiação. 

�  A gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e bastante fraco para não 

destruir a vida na Terra. 

Outros candidatos possíveis para a vida são os satélites: Europa, Io, Titan e Triton. 
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6 GRÁFICOS E DADOS DOS

POR ESCOLA 

 

 

Neste capítulo apresentaremos 

aos professores e alunos. 

 

 

6.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO

 

 

Foi realizada a pesquisa com 5 professores que ministram a discipli

escolas, sendo 3 da escola M.B.S., 1 da

pesquisa foi citada no Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do Titulo de Licenciada 

em Física pela Universidade Federal de Rondônia  

Reis. Após aplicar o questionário aos professores, obtivemos os seguintes resultados 

comparativos: 
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UESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES

Foi realizada a pesquisa com 5 professores que ministram a discipli

escolas, sendo 3 da escola M.B.S., 1 da escola J.G. e 1 da escola A.F., sendo que parte desta 

pesquisa foi citada no Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do Titulo de Licenciada 

em Física pela Universidade Federal de Rondônia  - UNIR, da acadêmica Lenilza de Oliveira 

Após aplicar o questionário aos professores, obtivemos os seguintes resultados 

Gráfico - 6.1.1 - Questionário dos professores, questão 1. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

ráfico 6.1.1 que apenas 40% dos professores possuem graduação em 
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TOS NAS PALESTRAS 

os dados obtidos através dos questionários aplicados 

ORES 

Foi realizada a pesquisa com 5 professores que ministram a disciplina de Física nas 

escola J.G. e 1 da escola A.F., sendo que parte desta 

pesquisa foi citada no Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do Titulo de Licenciada 

IR, da acadêmica Lenilza de Oliveira 

Após aplicar o questionário aos professores, obtivemos os seguintes resultados 
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40% dos mesmos possui especialização em áreas afins como Informática na 

Educação e em Metodologia em Ensino Superior e apenas 20% 

especialização na área de Física. 

Gráfico - 6.1.2 - Questionário dos professores, questão 2. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos notar no gráfico acima que 60% dos professores mencionaram a falta de 

aram a falta de infraestrutura (falta de salas de vídeo, laboratório de 

informática e etc.), ou seja, recursos que os auxiliem em sala de aula. 

Gráfico - 6.1.3 - Questionário dos professores, questão 3. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

ráfico 6.1.3 que 60% das escolas não possuem salas de laboratório 
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Gráfico - 6.1.4 - Questionário dos professores, questão 4. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

acima que 100% dos professores não possui tempo disponível para 

elaborar uma aula com os experimentos. 

Gráfico - 6.1.5 - Questionário dos professores, questão 5. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico - 6.1.6 - Questionário dos professores, questão 6. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

ráfico 6.1.6 que, a grande maioria do professores em torno de 80%

busca fazer essa correlação com o dia a dia dos alunos com o intuito de mostrar aplicabilidade 

dos conteúdos discutidos em sala de aulas, tornando o ensino de Física mais atrativo. No 

20% dizem que não utilizam, pois às vezes nem se lembra de algum exemplo.

Gráfico - 6.1.7 - Questionário dos professores, questão 7. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

ráfico 6.1.7 que, 40% dos professores às vezes abordam algum conceito 

astrofísica correlacionando com os conteúdos discutidos em sala de aula, 

20% utilizam pouco e 40% não utilizam. No entanto as descrições de quais conceitos que são 

abordados em sala de aula não foram mencionadas pelos professores. 
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Gráfico - 6.1.8 - Questionário dos professores, questão 8. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

ráfico 6.1.8 que os professores responderam com unanimidade que 

nenhuma das escolas os quais lecionam possui experimentos para que os professores possam 

astrofísica, e segundo os mesmos a falta de tempo os impede de fazê

los com materiais de baixo custo. 

Gráfico - 6.1.9 - Questionário dos professores, questão 9. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico - 6.1.10 - Questionário dos professores, questão 10.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre - Durante a sua formação acadêmica foi oferecida alguma 

disciplina de Instrumentação no Ensino de Física? -, 60% dos professores tiveram a disciplina 
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Gráfico - 6.1.11 - Questionário dos professores, questão 11.

Fonte: Dados da pesquisa. 
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60%

40%

Sim Não

Durante a sua formação acadêmica foi oferecida alguma 
disciplina de Instrumentação no Ensino de Física?

80%

20%

Sim Não

Você participa ou participou de algum curso de capacitação 
profissional? Se sim onde?
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Durante a sua formação acadêmica foi oferecida alguma 

60% dos professores tiveram a disciplina 

durante sua formação, e 40% não tiveram, pois os mesmos tem formação em áreas afins 

Questionário dos professores, questão 11. 

 

que 80% dos professores participaram de curso de 

capacitação em diversas áreas, como cursos de capacitação para ensino de matemática e 

química, curso de capacitação técnica em eletrônica e curso capacitação na área de 

o nas mais diversas instituições, sendo elas na PUC-SP, Escola 

 

40%

Não
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disciplina de Instrumentação no Ensino de Física?

20%

Não
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locais como a UEL-PR, UFPR, e na semana das exatas na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), e 20% não participaram ainda e 20% afirma que pretende participar.
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materiais alternativos, ou 

devido a falta de tempo dos mesmos

confeccionados pelos aluno
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13- Você busca materiais alternativos na elaboração de 
experimentos que exemplifiquem os conceitos Físicos 

desenvolvidos em sala de aula? Ou não tem tempo para a 

Gráfico - 6.1.12 - Questionário dos professores, questão 12.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se no gráfico acima que 60% dos professores participaram em diversos 

PR, UFPR, e na semana das exatas na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), e 20% não participaram ainda e 20% afirma que pretende participar.

Gráfico - 6.1.13 - Questionário dos professores, questão 13.

Fonte: Dados da pesquisa. 

ráfico 6.1.13 que, 80% dos professores responderam que buscam 

 pedem aos alunos para montarem experimentos de baixo custo 

devido a falta de tempo dos mesmos, com isso acabam usando os experimentos de baixo

confeccionados pelos alunos, e 20% não utilizam devido falta de tempo. 

60%

20%

Não Pretende Paricipar
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desenvolvidos em sala de aula? Ou não tem tempo para a 
elaboração desse material?

95 

Questionário dos professores, questão 12. 

 

que 60% dos professores participaram em diversos 

PR, UFPR, e na semana das exatas na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), e 20% não participaram ainda e 20% afirma que pretende participar. 

ores, questão 13. 

 

80% dos professores responderam que buscam 

experimentos de baixo custo 

cabam usando os experimentos de baixo custo 

s, e 20% não utilizam devido falta de tempo.  

20%

Pretende Paricipar

Você já foi ou pretende ir a reuniões, simpósios ou congressos 
ligados a pesquisa do Ensino de Física? Se sim, onde?

20%

Não ( Falta de tempo)

Você busca materiais alternativos na elaboração de 
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desenvolvidos em sala de aula? Ou não tem tempo para a 
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Podemos observar no gráfico 

experimentos, 40% utilizam resoluções de exercícios somente na

aulas, e 20% não utilizam material alternativo.

 

Gráfico

Constatou-se no gráfico 

seria uma melhora bastante significativa, pois o diferente é inovador e traz ótimos benefícios.
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15- Você acha que o rendimento da sua turma melhoraria ou 
poderia melhorar se você utilizasse recursos variados durante 

Gráfico - 6.1.14 - Questionário dos professores, questão 14.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos observar no gráfico acima que 40% dos professores 

40% utilizam resoluções de exercícios somente nas exemplificações de suas 

20% não utilizam material alternativo. 

Gráfico - 6.1.15 - Questionário dos professores, questão 15.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se no gráfico acima que os professores responderam com unanimidade que 

seria uma melhora bastante significativa, pois o diferente é inovador e traz ótimos benefícios.
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que os professores responderam com unanimidade que 

seria uma melhora bastante significativa, pois o diferente é inovador e traz ótimos benefícios. 
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Pode-se observar no gráfico 

devido à falta de base na matemática dos alunos e

e visualização dos conceitos físicos. E 40% 

parte dos alunos, falta de objetivo, falta de incentivo da família, e até mesmo a falta de 

infraestrutura na escola. 

 

Gráfico 

Podemos observar no 

atribui essa dificuldade às

recursos didáticos disponíveis na escola ou recursos didáticos elaborados pelo professor e 

20% ao pouco interesse dos alunos, e 20% não responderam o que lhes foi perguntado. 
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Gráfico - 6.1.16 - Questionário dos professores, questão 16.

Fonte: Dados da pesquisa. 

observar no gráfico acima que 60% dos professores responderam que 

falta de base na matemática dos alunos e também as dificuldades com a interpretação 

e visualização dos conceitos físicos. E 40% atribuíram essa dificuldade a falta de interesse por 

parte dos alunos, falta de objetivo, falta de incentivo da família, e até mesmo a falta de 

Gráfico - 6.1.17 - Questionário dos professores, questão 17.

Fonte: Dados da pesquisa. 

s observar no Gráfico 6.1.17 que a maioria dos professores em torno d

atribui essa dificuldade às aulas pouco didáticas, devido também à 

recursos didáticos disponíveis na escola ou recursos didáticos elaborados pelo professor e 

20% ao pouco interesse dos alunos, e 20% não responderam o que lhes foi perguntado. 
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17- A que você atribui essa dificuldade?
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que 60% dos professores responderam que são 

dificuldades com a interpretação 

essa dificuldade a falta de interesse por 

parte dos alunos, falta de objetivo, falta de incentivo da família, e até mesmo a falta de 

Questionário dos professores, questão 17. 

 

que a maioria dos professores em torno de 60% 

 falta de utilização de 

recursos didáticos disponíveis na escola ou recursos didáticos elaborados pelo professor e 

20% ao pouco interesse dos alunos, e 20% não responderam o que lhes foi perguntado.  
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Pode-se notar no Gráfico 

e provas, e 60% dos professores não responderam quais são seus métodos de avaliação.
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Observou-se no gráfico acima 

não podem transferir toda a responsabilidade 

responderam. 
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álgebra, influência diretamente no rendimento desse aluno em 

Gráfico - 6.1.18 - Questionário dos professores, questão 18.

Fonte: Dados da pesquisa. 

ráfico 6.1.18 que 40% dos professores utilizam listas de exercícios 

e provas, e 60% dos professores não responderam quais são seus métodos de avaliação.

Gráfico - 6.1.19 - Questionário dos professores, questão 19.

Fonte: Dados da pesquisa. 

no gráfico acima que 80% dos professores concordam, mas dizem que 

não podem transferir toda a responsabilidade apenas para a matemática, e 20% não 
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Lista de exercícios e provas Não responderam

- Quais são os seus métodos de Avaliação?

80%

20%

Concorda Não responderam

Você concorda (ou não) que a dificuldade apresentada pelos 
alunos com a matemática, principalmente, com relação à 

álgebra, influência diretamente no rendimento desse aluno em 
relação à disciplina de Física?  
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e provas, e 60% dos professores não responderam quais são seus métodos de avaliação. 
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para a matemática, e 20% não 
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alunos com a matemática, principalmente, com relação à 

álgebra, influência diretamente no rendimento desse aluno em 



Gráfico

Verificou-se no gráfico 

horária de trabalho para poderem aplicar esse tempo na el

participar de oficinas e cursos sobre o 

infraestrutura nas escolas e 20% não responderam.

 

 

6.2 DADOS DA PESQUISA

 

 

Após ser realizada cada palestra,

sobre astrofísica para os alunos do ensino médio, visto que

inserida na grade curricular

questionário fechado com 10 perguntas,

Apresentamos os dados de nossa pesquisa com os alunos por escolas

 

 

6.2.1 Escola Marcos Bispo da Silva 

 

 

Palestra 1 tema: Origem do Universo e sua evolução
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20- Cite algumas sugestões, em sua opinião, que poderiam 
melhorar o nsino de Física a nível de ensino médio no estado de 

Gráfico - 6.1.20 - Questionário dos professores, questão 20.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se no gráfico acima que 40% dos professores sugerem

poderem aplicar esse tempo na elaboração de aula

oficinas e cursos sobre o ensino de Física. Também 40% suger

infraestrutura nas escolas e 20% não responderam. 

.2 DADOS DA PESQUISA COM OS ALUNOS POR ESCOLAS 

Após ser realizada cada palestra, com o objetivo de levar um pouco de conhecimento 

para os alunos do ensino médio, visto que os mesmos não tem esta disciplina 

inserida na grade curricular, com apresentações de alguns vídeos, imagens, foi aplicado um 

questionário fechado com 10 perguntas, 

Apresentamos os dados de nossa pesquisa com os alunos por escolas

Marcos Bispo da Silva - M.B.S. 

Palestra 1 tema: Origem do Universo e sua evolução. 
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Cite algumas sugestões, em sua opinião, que poderiam 
melhorar o nsino de Física a nível de ensino médio no estado de 

Rondônia. 
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Observa-se que ao questionar 

corretamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 30,77% assinalaram a alternativa onde diz que é a velocidade da luz.

 

Gráfico -

Ao perguntar aos alunos sobre 

responderam corretamente marcando a opção que diz que é o conjunto de tudo o que existe e 

7,7% escolheram a alternativa que são estrelas.
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- 6.2.1.1 - Percentual das respostas da questão 1 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar - O que é ano-luz? -, 69,23% dos alunos responderam 

corretamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 30,77% assinalaram a alternativa onde diz que é a velocidade da luz.

- 6.2.1.2 - Percentual das respostas da questão 2 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar aos alunos sobre - O que é o Universo? -, cerca de 92,3% dos alunos 

responderam corretamente marcando a opção que diz que é o conjunto de tudo o que existe e 

escolheram a alternativa que são estrelas. 
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69,23% dos alunos responderam 

corretamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 30,77% assinalaram a alternativa onde diz que é a velocidade da luz. 

Percentual das respostas da questão 2 (M.B.S.). 

 

, cerca de 92,3% dos alunos 

responderam corretamente marcando a opção que diz que é o conjunto de tudo o que existe e 
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Gráfico -

Ao perguntar - O que são galáxias? 

esclarecido nesse contexto, pois cerca de 38,46% dos alunos assinalaram a opção que é o 

agrupamento de estrelas e 61,54% responderam corretamente escolhendo a opção que diz que 

é o conjunto de nuvens de gás e poeira, estrelas, planetas e outros corpos celestes.
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Quando perguntados sobre 

corretamente marcando a alternativa onde diz que é formado por um conjunto de oito 

planetas, satélites naturais, asteroides e cometas e 7,7% escolheram a opção que  é formado 

por estrelas. 
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- 6.2.1.3 - Percentual das respostas da questão 3 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que são galáxias? -, podemos observar que o conceito não ficou bem 

o nesse contexto, pois cerca de 38,46% dos alunos assinalaram a opção que é o 

agrupamento de estrelas e 61,54% responderam corretamente escolhendo a opção que diz que 

é o conjunto de nuvens de gás e poeira, estrelas, planetas e outros corpos celestes.

- 6.2.1.4 - Percentual das respostas da questão 4 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntados sobre - Como é formado o sistema solar? 

corretamente marcando a alternativa onde diz que é formado por um conjunto de oito 

planetas, satélites naturais, asteroides e cometas e 7,7% escolheram a opção que  é formado 
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o nesse contexto, pois cerca de 38,46% dos alunos assinalaram a opção que é o 

agrupamento de estrelas e 61,54% responderam corretamente escolhendo a opção que diz que 

é o conjunto de nuvens de gás e poeira, estrelas, planetas e outros corpos celestes. 

Percentual das respostas da questão 4 (M.B.S.). 

 

Como é formado o sistema solar? -, 92,3% responderam 

corretamente marcando a alternativa onde diz que é formado por um conjunto de oito 

planetas, satélites naturais, asteroides e cometas e 7,7% escolheram a opção que  é formado 
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Gráfico -

Ao questionar sobre 

opção que diz que o Sol é uma estrela e 7,7% escolheram a alternativa que diz que o Sol é 

uma bola de fogo. 
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Quando abordados sobre 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo, 

também ficaram divididos entre as outras opções que é uma teoria que afirma como surgiu o 

universo 23,07% e 23,07% é uma teoria que deduz como surgiu a Terra.
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- 6.2.1.5 - Percentual das respostas da questão 5 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – O Sol é uma: -, 92,3% dos alunos responderam corretamente a 

opção que diz que o Sol é uma estrela e 7,7% escolheram a alternativa que diz que o Sol é 

- 6.2.1.6 - Percentual das respostas da questão 6 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando abordados sobre – O que é o Big-Bang? -, cerca de 53,86% responderam 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo, 

também ficaram divididos entre as outras opções que é uma teoria que afirma como surgiu o 

verso 23,07% e 23,07% é uma teoria que deduz como surgiu a Terra.

0% 7,7% 0%

b) c) d)

5) O Sol é uma:

23,07% 23,07%

b) c)

6) O que é o Big-Bang?

102 

Percentual das respostas da questão 5 (M.B.S.). 

 

, 92,3% dos alunos responderam corretamente a 

opção que diz que o Sol é uma estrela e 7,7% escolheram a alternativa que diz que o Sol é 

Percentual das respostas da questão 6 (M.B.S.). 

 

, cerca de 53,86% responderam 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo, 

também ficaram divididos entre as outras opções que é uma teoria que afirma como surgiu o 

verso 23,07% e 23,07% é uma teoria que deduz como surgiu a Terra. 
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Na questão sobre – 

alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 30,76% assinalaram que foram Oxigênio e Helio e 

61,54% responderam corretamente assinalando a opção que foram Hidrogênio e Helio.
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Ao questionar os alunos sobre 

responderam corretamente assinalando a alternativa que é uma galáxia onde se encontra o 

sistema solar e 46,14% responderam que são aglomerados de estrelas
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- 6.2.1.7 - Percentual das respostas da questão 7 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Quais foram os primeiros átomos a surgir? 

alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 30,76% assinalaram que foram Oxigênio e Helio e 

61,54% responderam corretamente assinalando a opção que foram Hidrogênio e Helio.

- 6.2.1.8 - Percentual das respostas da questão 8 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar os alunos sobre – O que é a Via Láctea? -, aproximadamente 53,86% 

responderam corretamente assinalando a alternativa que é uma galáxia onde se encontra o 

sistema solar e 46,14% responderam que são aglomerados de estrelas.  
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alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 30,76% assinalaram que foram Oxigênio e Helio e 

61,54% responderam corretamente assinalando a opção que foram Hidrogênio e Helio. 
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, aproximadamente 53,86% 
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Observa-se que ao questionar sobre 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 23,07% responderam que é 4,5 

bilhões de anos e 69,23% responderam corretamente assinalando a opção que é 

aproximadamente 4,5 bilhões de anos. 

 

Gráfico - 6

Ao questionar sobre 

estado liquido? -, cerca de 23,07% responderam Marte, 2

correspondente a Urano e 53,86% assinalaram a alternativa correta como N.D.A (Nenhuma 

das alternativas). 
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10) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

- 6.2.1.9 - Percentual das respostas da questão 9 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar sobre – Qual a idade da Terra? 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 23,07% responderam que é 4,5 

bilhões de anos e 69,23% responderam corretamente assinalando a opção que é 

,5 bilhões de anos.  

6.2.1.10 - Percentual das respostas da questão 10 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

, cerca de 23,07% responderam Marte, 23,07% escolheram a alternativa 

correspondente a Urano e 53,86% assinalaram a alternativa correta como N.D.A (Nenhuma 

69,23%

23,07%

b) c)

9) Qual a idade da Terra?

0%

23,07%

b) c)

10) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 
estado liquido?
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Qual a idade da Terra? -, cerca de 7,70% 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 23,07% responderam que é 4,5 

bilhões de anos e 69,23% responderam corretamente assinalando a opção que é 

Percentual das respostas da questão 10 (M.B.S.). 

 

Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

3,07% escolheram a alternativa 

correspondente a Urano e 53,86% assinalaram a alternativa correta como N.D.A (Nenhuma 

0%

d)

53,86%

d)

10) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 



Palestra 2 com o tema: Formação de estrelas, galáxias e buracos negros

 

Gráfico - 

Ao questionar os alunos sobre 

responderam corretamente assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

própria e 6,25% escolheram a opção que são nebulosas.

 

Gráfico - 

Perguntando – Como são formadas as galáxias: 

pouco confusos nas alternativas, 

56,25% responderam corretamente marcando a opção que é um enorme agrupamento de 

estrelas. 
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Palestra 2 com o tema: Formação de estrelas, galáxias e buracos negros

 6.2.1.11 - Percentual das respostas da questão 1 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar os alunos sobre – O que são as estrelas? -, aproximadamente 93,75% 

responderam corretamente assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

% escolheram a opção que são nebulosas. 

 6.2.1.12 - Percentual das respostas da questão 2 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como são formadas as galáxias: -, observa-se que os alunos ficaram um 

pouco confusos nas alternativas, cerca de 43,75% assinalaram que são corpos celestes e 

56,25% responderam corretamente marcando a opção que é um enorme agrupamento de 

0% 6,25%

b) c)

1 - O que são as estrelas?

43,75%

0%

b) c)

2 - Como são formadas as galáxias:
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Palestra 2 com o tema: Formação de estrelas, galáxias e buracos negros. 

Percentual das respostas da questão 1 (M.B.S.). 

 

, aproximadamente 93,75% 

responderam corretamente assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

(M.B.S.).  

 

se que os alunos ficaram um 

cerca de 43,75% assinalaram que são corpos celestes e 

56,25% responderam corretamente marcando a opção que é um enorme agrupamento de 

0%

d)

0%

d)



Gráfico - 

Na pergunta – O que são Nebulosas? 

que são conjuntos de gases e poeiras, 25% responderam aglomerados de estrelas e 6,25% 

responderam que são galáxias.

 

Gráfico - 

Ao perguntar sobre 

68,75% dos alunos responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 25% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio e 6,25%
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4 - Quais os elementos químicos que formam as estrelas:

 6.2.1.13 - Percentual das respostas da questão 3 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que são Nebulosas? -, 68,75% dos alunos responderam corretamente 

que são conjuntos de gases e poeiras, 25% responderam aglomerados de estrelas e 6,25% 

responderam que são galáxias. 

 6.2.1.14 - Percentual das respostas da questão 4 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar sobre - Quais os elementos químicos que formam as estrelas: 

68,75% dos alunos responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 25% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio e 6,25% assinalaram Oxigênio e Hélio.

25%

68,75%

b) c)

3 - O que são Nebulosas?

25%

6,25%

b) c)

Quais os elementos químicos que formam as estrelas:
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Percentual das respostas da questão 3 (M.B.S.). 

 

, 68,75% dos alunos responderam corretamente 

que são conjuntos de gases e poeiras, 25% responderam aglomerados de estrelas e 6,25% 

questão 4 (M.B.S.). 

 

Quais os elementos químicos que formam as estrelas: -, cerca de 

68,75% dos alunos responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 25% 

assinalaram Oxigênio e Hélio. 

0%

d)

0%

d)

Quais os elementos químicos que formam as estrelas:



Gráfico - 

Na questão sobre -

(quando ela morre): -, observa

um buraco negro, 50% responderam corretamente que se expande até se explodir, 31,25% que 

se transforma em uma gigante vermelha e 6,25% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

alternativas). 

 

Gráfico - 

Quando perguntamos sobre 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta e 

18,75% dizendo que é uma galáxia.
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 6.2.1.15 - Percentual das respostas da questão 5 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

- O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

observa-se que 12,5% dos alunos responderam que se transforma em 

um buraco negro, 50% responderam corretamente que se expande até se explodir, 31,25% que 

se transforma em uma gigante vermelha e 6,25% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

 6.2.1.16 - Percentual das respostas da questão 6 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntamos sobre – O que é um Buraco Negro: -, 81,25% responderam 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta e 

dizendo que é uma galáxia. 

50%

31,25%

b) c)

O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 
(quando ela morre):

81,25%

18,75%

b) c)

6 - O que é um Buraco Negro:
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(M.B.S.).  

 

O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

se que 12,5% dos alunos responderam que se transforma em 

um buraco negro, 50% responderam corretamente que se expande até se explodir, 31,25% que 

se transforma em uma gigante vermelha e 6,25% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

(M.B.S.).  

 

, 81,25% responderam 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta e 

6,25%

d)

O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

0%

d)



Gráfico - 

Ao questionar sobre 

que é uma estrela e 6,25% d

 

Gráfico - 

Na pergunta - As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: 

37,5% dos alunos responderam maior tamanho, 

43,75% escolheram a opção correta menor tamanho.
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8 - As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que 

 6.2.1.17 - Percentual das respostas da questão 7 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – O Sol é uma: -, 93,75% dos alunos responderam corretamente 

que é uma estrela e 6,25% disseram que é uma bola de fogo. 

 6.2.1.18 - Percentual das respostas da questão 8 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: 

37,5% dos alunos responderam maior tamanho, 18,75% assinalaram tamanho médio e 

43,75% escolheram a opção correta menor tamanho. 

0% 6,25%

b) c)

7 - O Sol é uma:

18,75%

43,75%

b) c)

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que 
possuem:
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(M.B.S.).  

 

, 93,75% dos alunos responderam corretamente 

(M.B.S.).  

 

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: -, 

18,75% assinalaram tamanho médio e 

0%

d)

0%

d)

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que 



Gráfico - 

Para a pergunta – Podemos afirmar que as estrelas: 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem e 18,75% assinalaram 

que elas nascem e morrem.

 

Gráfico - 6

Ao questionar sobre 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior, 31,25% assinalaram a 

opção de corrente elétrica e 12,5% que provém da luz do sol.
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 6.2.1.19 - Percentual das respostas da questão 9 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos afirmar que as estrelas: -, aproximadamente 81,25% dos 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem e 18,75% assinalaram 

que elas nascem e morrem. 

6.2.1.20 - Percentual das respostas da questão 10 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

sobre - A luz das estrelas provém de: -, 56,25% responderam 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior, 31,25% assinalaram a 

opção de corrente elétrica e 12,5% que provém da luz do sol. 

18,75%

81,25%

b) c)

9 - Podemos afirmar que as estrelas:

31,25%

12,5%

b) c)

10 - A luz das estrelas provém de:
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(M.B.S.).  

 

, aproximadamente 81,25% dos 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem e 18,75% assinalaram 

(M.B.S.).  

 

, 56,25% responderam 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior, 31,25% assinalaram a 

0%

d)

0%

d)



Palestra 3 com o tema: Ast

 

Gráfico - 

Observa-se que ao questionar 

80% dos alunos responderam corretamente assinalan

vida possíveis fora do planeta Terra e 20% escolheram a opção que estuda a evolução do 

Universo. 

 

Gráfico - 

Quando perguntados sobre 

observa-se que os alunos ficaram na duvida e se dividiram nos resultados, 50% escolheram a 

alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 50% responderam corretamente a opçã
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2 - Quais as condições necessárias para criar a vida?

Palestra 3 com o tema: Astrobiologia (Escola M.B.S.). 

 6.2.1.21 - Percentual das respostas da questão 1 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar – O que estuda a Astrobiologia? 

80% dos alunos responderam corretamente assinalando a opção que estuda a diversidade de 

vida possíveis fora do planeta Terra e 20% escolheram a opção que estuda a evolução do 

 6.2.1.22 - Percentual das respostas da questão 2 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntados sobre - Quais as condições necessárias para criar a vida? 

se que os alunos ficaram na duvida e se dividiram nos resultados, 50% escolheram a 

alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 50% responderam corretamente a opçã

20% 0%

b) c)

1 - O que estuda a Astrobiologia?

0%

50%

b) c)

Quais as condições necessárias para criar a vida?
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(M.B.S.).  

 

O que estuda a Astrobiologia? -, aproximadamente 

do a opção que estuda a diversidade de 

vida possíveis fora do planeta Terra e 20% escolheram a opção que estuda a evolução do 

Percentual das respostas da questão 2 (M.B.S.).  

 

Quais as condições necessárias para criar a vida? -, 

se que os alunos ficaram na duvida e se dividiram nos resultados, 50% escolheram a 

alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 50% responderam corretamente a opção de 

80%

d)

0%

d)

Quais as condições necessárias para criar a vida?



um liquido onde as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos 

facilmente e uma fonte de energia.

 

Gráfico - 

Na pergunta – Qual das alternativas re

habitável? -, 70% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

bastante fraco para não destruir a vida 

água. 

 

Gráfico - 
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3 - Qual das alternativas reúne algumas condições para um 
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4 - Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 

um liquido onde as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos 

facilmente e uma fonte de energia. 

 6.2.1.23 - Percentual das respostas da questão 3 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Qual das alternativas reúne algumas condições para um planeta ser 

, 70% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

bastante fraco para não destruir a vida na Terra, e, 30% responderam luz, poeira estelar e 

 6.2.1.24 - Percentual das respostas da questão 4 (M.B.S.

Fonte: Dados da pesquisa. 

30%
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b) c)

Qual das alternativas reúne algumas condições para um 
planeta ser habitável?

10%

90%

b) c)

Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 
habitável?
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um liquido onde as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos 

(M.B.S.).  

 

úne algumas condições para um planeta ser 

, 70% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

na Terra, e, 30% responderam luz, poeira estelar e 

(M.B.S.). 
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d)

Qual das alternativas reúne algumas condições para um 

0%

d)

Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 



Ao questionar sobre 

– (Gráfico 6.2.1.24), observa

são Vênus, Terra e Marte, e, apenas 10% responderam Marte, Urano e Mercúrio.

 

Gráfico - 

Na questão sobre 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adaptam a situações 

extremas com facilidade, 10% responderam que são organismos que habitam em condições 

naturais, 10% marcaram que são organismos que vivem em oceanos e 10% assinalaram que 

são organismos que vivem em regiões com temperaturas negativas.

 

Gráfico - 
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6 - Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida?

Ao questionar sobre - Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona habitável? 

, observa-se que 90% dos alunos responderam corretamente dizendo que 

são Vênus, Terra e Marte, e, apenas 10% responderam Marte, Urano e Mercúrio.

 6.2.1.25 - Percentual das respostas da questão 5 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

questão sobre - O que são organismos extremófilos? 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adaptam a situações 

extremas com facilidade, 10% responderam que são organismos que habitam em condições 

rcaram que são organismos que vivem em oceanos e 10% assinalaram que 

são organismos que vivem em regiões com temperaturas negativas. 

 6.2.1.26 - Percentual das respostas da questão 6 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 
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10%

b) c)

5 - O que são organismos extremófilos?

0% 0%

b) c)

Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida?
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Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona habitável? 

se que 90% dos alunos responderam corretamente dizendo que 

são Vênus, Terra e Marte, e, apenas 10% responderam Marte, Urano e Mercúrio. 

(M.B.S.).  

 

O que são organismos extremófilos? -, 70% dos alunos 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adaptam a situações 

extremas com facilidade, 10% responderam que são organismos que habitam em condições 

rcaram que são organismos que vivem em oceanos e 10% assinalaram que 

(M.B.S.).  

 

10%

d)

0%

d)

Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida?



Quando perguntados sobre

(Gráfico 6.2.1.26), nota-se que 100% dos alunos responderam corretamente marcando a opção 

de Oparin, Panspermia e matéria orgânica no espaço.

 
Gráfico - 

Ao questionar sobre 

alunos responderam oxigênio, 10% responderam metano e 70% assinalaram corretamente 

como o hidrogênio. 

 

Gráfico - 

Na pergunta – O que significa "zona de habitabilidade"? 

faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas 

presença de oxigênio, 10% que é o limite biologicamente permitido onde os organismos 
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8 - O que significa "zona de habitabilidade"?

Quando perguntados sobre - Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida? 

se que 100% dos alunos responderam corretamente marcando a opção 

de Oparin, Panspermia e matéria orgânica no espaço. 

 6.2.1.27 - Percentual das respostas da questão 7 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre - Qual elemento químico mais comum no universo? 

alunos responderam oxigênio, 10% responderam metano e 70% assinalaram corretamente 

 6.2.1.28 - Percentual das respostas da questão 8 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que significa "zona de habitabilidade"? -, 30% escolheram que é uma 

faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas 

presença de oxigênio, 10% que é o limite biologicamente permitido onde os organismos 
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b) c)

Qual elemento químico mais comum no universo?
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O que significa "zona de habitabilidade"?
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Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida? – 

se que 100% dos alunos responderam corretamente marcando a opção 

(M.B.S.).  

 

Qual elemento químico mais comum no universo? -, 20% dos 

alunos responderam oxigênio, 10% responderam metano e 70% assinalaram corretamente 

(M.B.S.).  

 

, 30% escolheram que é uma 

faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas compatíveis com a 

presença de oxigênio, 10% que é o limite biologicamente permitido onde os organismos 

10%

d)

Qual elemento químico mais comum no universo?

20%

d)



pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres externos, 40% escolheram 

conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares pode

reproduzir, e, 20% responderam corretamente que é uma faixa ao redor do sol situada a 

distancias que permitem temperaturas compatíveis com a presença de água liquida.

 

Gráfico - 

Ao perguntar sobre 

como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e 

volume. Qual é esse planeta? 

resultado insatisfatório de 0% que responderam corretamente sendo Vênus o planeta irmão da 

Terra. 

 

Gráfico - 6
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dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse planeta?
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10 - Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 
desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa 

pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres externos, 40% escolheram 

conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares podem habitar, viver e se 

reproduzir, e, 20% responderam corretamente que é uma faixa ao redor do sol situada a 

distancias que permitem temperaturas compatíveis com a presença de água liquida.

 6.2.1.29 - Percentual das respostas da questão 9 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar sobre - Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema solar 

como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e 

volume. Qual é esse planeta? -, 90% responderam Marte, 10% Júpiter, e, obtendo um 

resultado insatisfatório de 0% que responderam corretamente sendo Vênus o planeta irmão da 

6.2.1.30 - Percentual das respostas da questão 10 (M.B.S.).

Fonte: Dados da pesquisa. 
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b) c)

Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema 
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mais correta:
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pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres externos, 40% escolheram 

m habitar, viver e se 

reproduzir, e, 20% responderam corretamente que é uma faixa ao redor do sol situada a 

distancias que permitem temperaturas compatíveis com a presença de água liquida. 

(M.B.S.).  

 

se a um planeta de nosso sistema solar 

como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e 

arte, 10% Júpiter, e, obtendo um 

resultado insatisfatório de 0% que responderam corretamente sendo Vênus o planeta irmão da 

(M.B.S.).  

 

10%

d)

se a um planeta de nosso sistema 
solar como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em 

dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse planeta?

10%

d)

Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 
desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa 



Para a pergunta 

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais correta: 

responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o surgimento 

da vida na Terra, 10% responderam corretamente que a atmosfera retém a energia luminosa 

proveniente do Sol e absorvida pela Terra durante o dia, evitando variações excessivas de 

temperatura, 10% escolheram a opção que a atmosfera causa erosão na superfície, devido as 

chuvas e aos ventos, o que torna o relevo mais suave e propenso a vida, e, 10% assinalaram 

que é refletir a luz do Sol e manter a estabilidade da órbita da Lua são as contribuições mais 

importantes da atmosfera da Terra para a manutenção da vida.

 

 

6.2.2 Escola Julio Guerra 

 

 

Palestra 1 tema: Origem do Universo e sua evolução

 

 

Gráfico

Observa-se que ao questionar 

corretamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 18,18% assinalaram a alternativa onde diz que é o tempo em segundos durante um 

ano. 
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Para a pergunta - Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais correta: 

responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o surgimento 

ponderam corretamente que a atmosfera retém a energia luminosa 

proveniente do Sol e absorvida pela Terra durante o dia, evitando variações excessivas de 

temperatura, 10% escolheram a opção que a atmosfera causa erosão na superfície, devido as 

ventos, o que torna o relevo mais suave e propenso a vida, e, 10% assinalaram 

que é refletir a luz do Sol e manter a estabilidade da órbita da Lua são as contribuições mais 

importantes da atmosfera da Terra para a manutenção da vida. 

Julio Guerra - J.G. 

Palestra 1 tema: Origem do Universo e sua evolução. 

Gráfico - 6.2.2.1 - Percentual das respostas da questão 1 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar - O que é ano-luz? -, 81,82% dos alunos responderam 

tamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 18,18% assinalaram a alternativa onde diz que é o tempo em segundos durante um 

81,82%

18,18%

b) c)

1) O que é ano-luz?
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s principais funções da atmosfera terrestre no 

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais correta: -, 70% dos alunos 

responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o surgimento 

ponderam corretamente que a atmosfera retém a energia luminosa 

proveniente do Sol e absorvida pela Terra durante o dia, evitando variações excessivas de 

temperatura, 10% escolheram a opção que a atmosfera causa erosão na superfície, devido as 

ventos, o que torna o relevo mais suave e propenso a vida, e, 10% assinalaram 

que é refletir a luz do Sol e manter a estabilidade da órbita da Lua são as contribuições mais 

Percentual das respostas da questão 1 (J.G.). 

 

, 81,82% dos alunos responderam 

tamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 18,18% assinalaram a alternativa onde diz que é o tempo em segundos durante um 

0%

d)



Gráfico 

Ao perguntar aos alunos sobre 

63,64% dos alunos responderam corretamente marcando a opção que diz que é o conjunto de 

tudo o que existe,18,18% escolheram a opção que é o conjunto de planetas e 18,18% 

assinalaram a alternativa como N.D.A (Nenhuma das alternativas).

 

Gráfico

Ao perguntar - O que são

assinalaram que são os planetas, 9,09% a opção que é o agrupamento de estrelas e 72,73% 

responderam corretamente escolhendo a opção que é o conjunto de nuvens de gás e poeira, 

estrelas, planetas e outros corpos celestes.
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Gráfico - 6.2.2.2 - Percentual das respostas da questão 2 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar aos alunos sobre - O que é o Universo? (gráfico 6.2.2.2)

63,64% dos alunos responderam corretamente marcando a opção que diz que é o conjunto de 

existe,18,18% escolheram a opção que é o conjunto de planetas e 18,18% 

assinalaram a alternativa como N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

Gráfico - 6.2.2.3 - Percentual das respostas da questão 3 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que são galáxias? -, podemos observar que 18,18% dos alunos 

assinalaram que são os planetas, 9,09% a opção que é o agrupamento de estrelas e 72,73% 

responderam corretamente escolhendo a opção que é o conjunto de nuvens de gás e poeira, 

corpos celestes. 

18,18%
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b) c)

2) O que é o Universo?

9,09%

72,73%

b) c)

3) O que são galáxias?
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Percentual das respostas da questão 2 (J.G.). 

 

(gráfico 6.2.2.2)-, cerca de 

63,64% dos alunos responderam corretamente marcando a opção que diz que é o conjunto de 

existe,18,18% escolheram a opção que é o conjunto de planetas e 18,18% 

Percentual das respostas da questão 3 (J.G.). 

 

, podemos observar que 18,18% dos alunos 

assinalaram que são os planetas, 9,09% a opção que é o agrupamento de estrelas e 72,73% 

responderam corretamente escolhendo a opção que é o conjunto de nuvens de gás e poeira, 

18,18%

d)

0%

d)



Gráfico

Quando perguntados sobre 

corretamente marcando a alternativa onde

planetas, satélites naturais, asteroides e cometas e 18,18% escolheram a opção N.D.A 

(Nenhuma das alternativas).

 

Gráfico

Ao questionar sobre 

opção que diz que o Sol é uma estrela.

81,82%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

a)

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a)

Gráfico - 6.2.2.4 - Percentual das respostas da questão 4 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntados sobre - Como é formado o sistema solar? -, 81,82% responderam 

corretamente marcando a alternativa onde diz que é formado por um conjunto de oito 

planetas, satélites naturais, asteroides e cometas e 18,18% escolheram a opção N.D.A 

(Nenhuma das alternativas). 

Gráfico - 6.2.2.5 - Percentual das respostas da questão 5 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

estionar sobre – O Sol é uma: -, 100% dos alunos responderam corretamente a 

opção que diz que o Sol é uma estrela. 

0% 0%

b) c)

4) Como é formado o sistema solar?

0% 0% 0%

b) c) d)

5) O Sol é uma:
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Percentual das respostas da questão 4 (J.G.). 

 

, 81,82% responderam 

diz que é formado por um conjunto de oito 

planetas, satélites naturais, asteroides e cometas e 18,18% escolheram a opção N.D.A 

Percentual das respostas da questão 5 (J.G.). 

 

, 100% dos alunos responderam corretamente a 

18,18%

d)



Gráfico

Quando abordados sobre 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo, 

também ficaram divididos entre as outras opções que é uma teoria que afirma como surgiu o 

universo 27,27% e 9,09% é uma teoria que deduz como 

 

Gráfico 

Na questão sobre –

alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 20% assinalaram que foram

responderam corretamente assinalando a

63,64%
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7) Quais foram os primeiros átomos a surgir?

Gráfico - 6.2.2.6 - Percentual das respostas da questão 6 (J.G.).

Quando abordados sobre – O que é o Big-Bang? -, cerca de 63,64% responderam 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo, 

também ficaram divididos entre as outras opções que é uma teoria que afirma como surgiu o 

universo 27,27% e 9,09% é uma teoria que deduz como surgiu a Terra. 

Gráfico - 6.2.2.7 - Percentual das respostas da questão 7 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

– Quais foram os primeiros átomos a surgir? 

alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 20% assinalaram que foram Oxigênio e H

responderam corretamente assinalando a opção que foram Hidrogênio e Hé

27,27%

9,09%

b) c)

6) O que é o Big-Bang?

20%

70%

b) c)

7) Quais foram os primeiros átomos a surgir?
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Percentual das respostas da questão 6 (J.G.). 

 

cerca de 63,64% responderam 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo, 

também ficaram divididos entre as outras opções que é uma teoria que afirma como surgiu o 

 

Percentual das respostas da questão 7 (J.G.). 

 

Quais foram os primeiros átomos a surgir? -, cerca de 10% dos 

Oxigênio e Hélio e 70% 

opção que foram Hidrogênio e Hélio. 

0%

d)

0%

d)



Gráfico 

Ao questionar os alunos sobre 

corretamente assinalando a alternativa que é uma galáxia onde se encontra o sistema solar, 

40% responderam que são aglomerados de estrelas e 10% responderam que é o sistema solar. 

 

Gráfico 

Observa-se que ao questionar sobre 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 72,73% responderam que é 

aproximadamente 4,5 bilhões de anos e 9,09% responderam N.D.A (Nenhuma das 

alternativas). 
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Gráfico - 6.2.2.8 - Percentual das respostas da questão 8 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar os alunos sobre – O que é a Via Láctea? 

corretamente assinalando a alternativa que é uma galáxia onde se encontra o sistema solar, 

40% responderam que são aglomerados de estrelas e 10% responderam que é o sistema solar. 

ráfico - 6.2.2.9 - Percentual das respostas da questão 9 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar sobre – Qual a idade da Terra? 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 72,73% responderam que é 

aproximadamente 4,5 bilhões de anos e 9,09% responderam N.D.A (Nenhuma das 

40%

50%

b) c)

8) O que é a Via Láctea?

72,73%

0%

b) c)

9) Qual a idade da Terra?
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Percentual das respostas da questão 8 (J.G.). 

 

O que é a Via Láctea? -, 50% responderam 

corretamente assinalando a alternativa que é uma galáxia onde se encontra o sistema solar, 

40% responderam que são aglomerados de estrelas e 10% responderam que é o sistema solar.  

Percentual das respostas da questão 9 (J.G.). 

 

Qual a idade da Terra? -, cerca de 18,18% 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 72,73% responderam que é 

aproximadamente 4,5 bilhões de anos e 9,09% responderam N.D.A (Nenhuma das 

0%

d)

9,09%

d)



Gráfico -

Ao questionar sobre 

estado liquido? -, cerca de 9,09% responderam Saturno, 18,18% escolheram a alternativa 

correspondente a Urano e 72,73% assinalaram a alternativa correta como N.D.A (Nenhuma 

das alternativas). 

 

Palestra 2 com o tema: Forma

 

Gráfico 

Ao questionar os alunos sobre 

responderam corretamente 

própria, 16,16% responderam que são aglomerados de galáxias e 8,33% escolheram a opção 

N.D.A (Nenhuma das alternativas).
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10) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 
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- 6.2.2.10 - Percentual das respostas da questão 10 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

, cerca de 9,09% responderam Saturno, 18,18% escolheram a alternativa 

correspondente a Urano e 72,73% assinalaram a alternativa correta como N.D.A (Nenhuma 

Palestra 2 com o tema: Formação de estrelas, galáxias e buracos negros.

 - 6.2.2.11 - Percentual das respostas da questão 1 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar os alunos sobre – O que são as estrelas? -, aproximadamente 75,51% 

responderam corretamente assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

própria, 16,16% responderam que são aglomerados de galáxias e 8,33% escolheram a opção 

N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

9,09%
18,18%

b) c)

10) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 
estado liquido?

16,16%
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b) c)

1 - O que são as estrelas?
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Percentual das respostas da questão 10 (J.G.). 

 

o Sistema Solar que possui água no 

, cerca de 9,09% responderam Saturno, 18,18% escolheram a alternativa 

correspondente a Urano e 72,73% assinalaram a alternativa correta como N.D.A (Nenhuma 

elas, galáxias e buracos negros. 

Percentual das respostas da questão 1 (J.G.). 

 

, aproximadamente 75,51% 

assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

própria, 16,16% responderam que são aglomerados de galáxias e 8,33% escolheram a opção 

72,73%

d)

10) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

8,33%
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Gráfico 

Perguntando – Como são formadas as galáxias: 

corretamente sendo um enorme agrupamento de estrelas, 8,33% responderam que são 

formadas através de reações que ocorrem no seu interior.

 

Gráfico 

Na pergunta – O que são Nebulosas? 

que são conjuntos de gases e poeiras, 8,33% responderam aglomerados de estrelas, 16,16% 

responderam que são galáxias e 16,16% escolheram a opção N.D.A (Nenhuma das 

alternativas). 
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 - 6.2.2.12 - Percentual das respostas da questão 2 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como são formadas as galáxias: -, cerca de 91,67% assinalaram 

corretamente sendo um enorme agrupamento de estrelas, 8,33% responderam que são 

formadas através de reações que ocorrem no seu interior. 

 - 6.2.2.13 - Percentual das respostas da questão 3 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que são Nebulosas? -, 59,35% dos alunos responderam corretamente 

que são conjuntos de gases e poeiras, 8,33% responderam aglomerados de estrelas, 16,16% 

e são galáxias e 16,16% escolheram a opção N.D.A (Nenhuma das 

0% 8,33%

b) c)

2 - Como são formadas as galáxias:

8,33%

59,35%

b) c)

3 - O que são Nebulosas?
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Percentual das respostas da questão 2 (J.G.). 

 

, cerca de 91,67% assinalaram 

corretamente sendo um enorme agrupamento de estrelas, 8,33% responderam que são 

ercentual das respostas da questão 3 (J.G.). 

 

, 59,35% dos alunos responderam corretamente 

que são conjuntos de gases e poeiras, 8,33% responderam aglomerados de estrelas, 16,16% 

e são galáxias e 16,16% escolheram a opção N.D.A (Nenhuma das 

0%

d)

16,16%

d)



Gráfico 

Ao perguntar sobre 

75,51% dos alunos responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 8,33% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio 16,16% assinalaram Oxigênio e Hélio.

 

Gráfico 

Na questão sobre -

(quando ela morre): -, observa

um buraco negro, 8,33% responderam corretamente que se expande até se 

se transforma em uma gigante vermelha e 16,16% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

alternativas). 
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4 - Quais os elementos químicos que formam as estrelas:
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5 - O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

 - 6.2.2.14 - Percentual das respostas da questão 4 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar sobre - Quais os elementos químicos que formam 

75,51% dos alunos responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 8,33% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio 16,16% assinalaram Oxigênio e Hélio.

 - 6.2.2.15 - Percentual das respostas da questão 5 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

- O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

, observa-se que 50,51% dos alunos responderam que se transforma em 

um buraco negro, 8,33% responderam corretamente que se expande até se 

se transforma em uma gigante vermelha e 16,16% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

8,33%
16,16%

b) c)

Quais os elementos químicos que formam as estrelas:

8,33%

25%

b) c)

O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 
(quando ela morre):
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Percentual das respostas da questão 4 (J.G.). 

 

Quais os elementos químicos que formam as estrelas: -, cerca de 

75,51% dos alunos responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 8,33% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio 16,16% assinalaram Oxigênio e Hélio. 

Percentual das respostas da questão 5 (J.G.). 

 

O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

se que 50,51% dos alunos responderam que se transforma em 

um buraco negro, 8,33% responderam corretamente que se expande até se explodir, 25% que 

se transforma em uma gigante vermelha e 16,16% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 
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d)

Quais os elementos químicos que formam as estrelas:
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O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 



Gráfico 

Quando perguntamos sobre 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta e 

8,33% N.D.A. (Nenhuma das alternativas).

 

Gráfico 

Ao questionar sobre 

que é uma estrela e 9,09% disseram que é um planeta.
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Gráfico - 6.2.2.16 - Percentual das respostas da questão 6 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntamos sobre – O que é um Buraco Negro: -, 91,67% responderam 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta e 

N.D.A. (Nenhuma das alternativas). 

Gráfico - 6.2.2.17 - Percentual das respostas da questão 7 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – O Sol é uma: -, 90,91% dos alunos responderam corretamente 

que é uma estrela e 9,09% disseram que é um planeta. 
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, 91,67% responderam 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta e 

Percentual das respostas da questão 7 (J.G.). 

 

, 90,91% dos alunos responderam corretamente 
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Gráfico 

Na pergunta - As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: 

25% dos alunos responderam maior tamanho, 8,33% assinalaram tamanho médio e 66,67% 

escolheram a opção correta menor tamanho.

 

Gráfico 

Para a pergunta – Podemos afirmar que as estrelas: 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem, 16,16% nunca morrem 

e 8,33% assinalaram que elas nascem e morrem.
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Gráfico - 6.2.2.18 - Percentual das respostas da questão 8 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: 

25% dos alunos responderam maior tamanho, 8,33% assinalaram tamanho médio e 66,67% 

escolheram a opção correta menor tamanho. 

Gráfico - 6.2.2.19 – Percentual das respostas da questão 9 (J.G).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos afirmar que as estrelas: -, aproximadamente 75,51% dos 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem, 16,16% nunca morrem 

nalaram que elas nascem e morrem. 

8,33%

66,67%

b) c)
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9 - Podemos afirmar que as estrelas:
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As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: -, 

25% dos alunos responderam maior tamanho, 8,33% assinalaram tamanho médio e 66,67% 

Percentual das respostas da questão 9 (J.G). 

 

, aproximadamente 75,51% dos 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem, 16,16% nunca morrem 

0%

d)

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que 

0%

d)



Gráfico -

Ao questionar sobre 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior, 31,32% assinalaram a 

opção de luz do sol e 8,33% 

 

Palestra 3 com o tema: Astrobiolo

 

Gráfico 

Observa-se que ao questionar 

54,55% dos alunos responderam corretamente assinalando a opção que estuda a

de vida possíveis fora do planeta Terra, 9,09% que estuda as estrelas, 18,18% escolheram a 

opção que estuda a evolução do Universo e 18,18%  que estuda a vida na Terra.
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- 6.2.2.20 - Percentual das respostas da questão 10 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre - A luz das estrelas provém de: -, 58,35% responderam 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior, 31,32% assinalaram a 

opção de luz do sol e 8,33% N.D.A. (Nenhuma das alternativas). 

ra 3 com o tema: Astrobiologia. 

 - 6.2.2.21 - Percentual das respostas da questão 1 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar – O que estuda a Astrobiologia? 

54,55% dos alunos responderam corretamente assinalando a opção que estuda a

de vida possíveis fora do planeta Terra, 9,09% que estuda as estrelas, 18,18% escolheram a 

opção que estuda a evolução do Universo e 18,18%  que estuda a vida na Terra.

0%

33,32%

b) c)

10 - A luz das estrelas provém de:

18,18%

9,09%

b) c)

1 - O que estuda a Astrobiologia?
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, 58,35% responderam 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior, 31,32% assinalaram a 

Percentual das respostas da questão 1 (J.G.). 

 

O que estuda a Astrobiologia? -, aproximadamente 

54,55% dos alunos responderam corretamente assinalando a opção que estuda a diversidade 

de vida possíveis fora do planeta Terra, 9,09% que estuda as estrelas, 18,18% escolheram a 

opção que estuda a evolução do Universo e 18,18%  que estuda a vida na Terra. 

8,33%

d)

54,55%

d)



Gráfico 

Quando perguntados sobre 

observa-se que 18,18% escolheram a alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 

81,82%% responderam corretamente com a opção de um liquido onde as re

ocorrem, um elemento para formar compostos facilmente e uma fonte de energia.

 

Gráfico 

Na pergunta – Qual das alternativas reúne algumas condições para um

habitável? -, 63,64% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

bastante fraco para não destruir a vida na Terra, 27,27% escolhera

oxigênio, e, 9,09% responderam luz, poeira estelar e água.
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2 - Quais as condições necessárias para criar a vida?
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3 - Qual das alternativas reúne algumas condições para um 

 - 6.2.2.22 - Percentual das respostas da questão 2 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntados sobre - Quais as condições necessárias para criar a vida? 

se que 18,18% escolheram a alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 

81,82%% responderam corretamente com a opção de um liquido onde as re

ocorrem, um elemento para formar compostos facilmente e uma fonte de energia.

 - 6.2.2.23 - Percentual das respostas da questão 3 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Qual das alternativas reúne algumas condições para um

, 63,64% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

bastante fraco para não destruir a vida na Terra, 27,27% escolheram que é necessário água e 

oxigênio, e, 9,09% responderam luz, poeira estelar e água. 

0%

81,82%

b) c)

Quais as condições necessárias para criar a vida?

27,27%

9,09%

b) c)

Qual das alternativas reúne algumas condições para um 
planeta ser habitável?
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Quais as condições necessárias para criar a vida? -, 

se que 18,18% escolheram a alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 

81,82%% responderam corretamente com a opção de um liquido onde as reações químicas 

ocorrem, um elemento para formar compostos facilmente e uma fonte de energia. 

Percentual das respostas da questão 3 (J.G.). 

 

Qual das alternativas reúne algumas condições para um planeta ser 

, 63,64% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

m que é necessário água e 

0%

d)

Quais as condições necessárias para criar a vida?

0%

d)

Qual das alternativas reúne algumas condições para um 



Gráfico 

Ao questionar sobre 

-, observa-se que todos os alunos questionados responderam corretamente dizendo que são 

Vênus, Terra e Marte. 

 

Gráfico 

Na questão sobre 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adaptam a situações 

extremas com facilidade, e, 10% assinalaram que são organismos que vivem em regiões com 

temperaturas negativas. 
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4 - Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 
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 - 6.2.2.24 - Percentual das respostas da questão 4 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre - Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona

se que todos os alunos questionados responderam corretamente dizendo que são 

 - 6.2.2.25 - Percentual das respostas da questão 5 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na questão sobre - O que são organismos extremófilos? -, 81,82% dos alunos 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adaptam a situações 

extremas com facilidade, e, 10% assinalaram que são organismos que vivem em regiões com 

0%

100%

b) c)

Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 
habitável?

81,82%

0%

b) c)

5 - O que são organismos extremófilos?
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Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona habitável? 

se que todos os alunos questionados responderam corretamente dizendo que são 

Percentual das respostas da questão 5 (J.G.). 

 

, 81,82% dos alunos 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adaptam a situações 

extremas com facilidade, e, 10% assinalaram que são organismos que vivem em regiões com 

0%

d)

Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 

18,18%

d)



Gráfico 

Quando perguntados sobre 

nota-se que 81,82% dos alunos responderam corretamente marcando a opção de 

Panspermia e matéria orgânica no espaço, 9,09% marcaram a alternativa da teoria da evolução 

de Charles Darwin, e, 9,09% escolheram a teoria da relatividade.

 

Gráfico 

Ao questionar sobre 

18,18% dos alunos responderam corretamente como o hidrogênio e 81,82% responderam 

oxigênio. 
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6 - Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida?
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7 - Qual elemento químico mais comum no universo?

 - 6.2.2.26 - Percentual das respostas da questão 6 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntados sobre - Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida? 

se que 81,82% dos alunos responderam corretamente marcando a opção de 

Panspermia e matéria orgânica no espaço, 9,09% marcaram a alternativa da teoria da evolução 

de Charles Darwin, e, 9,09% escolheram a teoria da relatividade. 

 - 6.2.2.27 - Percentual das respostas da questão 7 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre - Qual elemento químico mais comum no universo? 

18,18% dos alunos responderam corretamente como o hidrogênio e 81,82% responderam 

9,09% 9,09%

b) c)

Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida?

0%

81,82%

b) c)

Qual elemento químico mais comum no universo?
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Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida? -, 

se que 81,82% dos alunos responderam corretamente marcando a opção de Oparin, 

Panspermia e matéria orgânica no espaço, 9,09% marcaram a alternativa da teoria da evolução 

Percentual das respostas da questão 7 (J.G.). 

 

Qual elemento químico mais comum no universo? -, apenas 

18,18% dos alunos responderam corretamente como o hidrogênio e 81,82% responderam 

0%

d)

Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida?

0%

d)

Qual elemento químico mais comum no universo?



Gráfico 

Na pergunta – O que significa "zona de habitabilidade"? 

uma faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas compatíveis com 

a presença de oxigênio, 9,09% que é o li

pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres externos, 9,09% escolheram 

conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares podem habitar, viver e se 

reproduzir, e, 72,73% responde

distancias que permitem temperaturas compatíveis com a presença de água liquida.

 

Gráfico 

Ao perguntar sobre 

como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e 
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8 - O que significa "zona de habitabilidade"?
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9 - Os astrônomos referem
solar como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em 

dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse planeta?

 - 6.2.2.28 - Percentual das respostas da questão 8 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que significa "zona de habitabilidade"? -, 9,00% escolheram que é 

uma faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas compatíveis com 

a presença de oxigênio, 9,09% que é o limite biologicamente permitido onde os organismos 

pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres externos, 9,09% escolheram 

conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares podem habitar, viver e se 

reproduzir, e, 72,73% responderam corretamente que é uma faixa ao redor do sol situada a 

distancias que permitem temperaturas compatíveis com a presença de água liquida.

 - 6.2.2.29 - Percentual das respostas da questão 9 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar sobre - Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema solar 

como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e 

9,09% 9,09%

b) c)

O que significa "zona de habitabilidade"?

0%

90,91%

b) c)

Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema 
solar como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em 

dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse planeta?
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, 9,00% escolheram que é 

uma faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas compatíveis com 

mite biologicamente permitido onde os organismos 

pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres externos, 9,09% escolheram 

conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares podem habitar, viver e se 

ram corretamente que é uma faixa ao redor do sol situada a 

distancias que permitem temperaturas compatíveis com a presença de água liquida. 

Percentual das respostas da questão 9 (J.G.). 

 

se a um planeta de nosso sistema solar 

como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e 

72,73%

d)

0%

d)

se a um planeta de nosso sistema 
solar como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em 

dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse planeta?



volume. Qual é esse planeta? 

9,09% como sendo Marte. 

 

Gráfico -

Para a pergunta 

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais 

alunos responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o 

surgimento da vida na Terra, 27,27% responderam corretamente que a atmosfera retém a 

energia luminosa proveniente do Sol e absorvida pela Terra du

excessivas de temperatura, e, 45,46% assinalaram que é refletir a luz do Sol e manter a 

estabilidade da órbita da Lua são as contribuições mais importantes da atmosfera da Terra 

para a manutenção da vida.

 

 

6.2.3 Escola Aluizio Ferreira 

 

 

Palestra 1 tema: Origem do Universo e sua evolução.
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10 - Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 
desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa 

volume. Qual é esse planeta? -, 90,91% responderam corretamente como sendo Vênus e 

 

- 6.2.2.30 - Percentual das respostas da questão 10 (J.G.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para a pergunta - Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais correta: 

alunos responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o 

surgimento da vida na Terra, 27,27% responderam corretamente que a atmosfera retém a 

energia luminosa proveniente do Sol e absorvida pela Terra durante o dia, evitando variações 

excessivas de temperatura, e, 45,46% assinalaram que é refletir a luz do Sol e manter a 

estabilidade da órbita da Lua são as contribuições mais importantes da atmosfera da Terra 

para a manutenção da vida. 

zio Ferreira - A.F. 

igem do Universo e sua evolução. 

27,27%

0%

b) c)

Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 
desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa 

mais correta:
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, 90,91% responderam corretamente como sendo Vênus e 

Percentual das respostas da questão 10 (J.G.). 

 

Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 

correta: -, 27,27% dos 

alunos responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o 

surgimento da vida na Terra, 27,27% responderam corretamente que a atmosfera retém a 

rante o dia, evitando variações 

excessivas de temperatura, e, 45,46% assinalaram que é refletir a luz do Sol e manter a 

estabilidade da órbita da Lua são as contribuições mais importantes da atmosfera da Terra 

45,46%

d)

Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 
desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa 



Gráfico

Observa-se que ao questionar 

corretamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 38,45% assinalaram a alternativa onde diz que é a velocidade da luz e 7,69% que é o 

tempo em segundos durante um ano.

 

Gráfico 

Ao perguntar aos alunos sobre 

responderam corretamente assinalando a opção que é o conjunto de tudo o que existe.
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Gráfico - 6.2.3.1 - Percentual das respostas da questão 1 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar - O que é ano-luz? -, 53,86% dos alunos responderam 

corretamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 38,45% assinalaram a alternativa onde diz que é a velocidade da luz e 7,69% que é o 

tempo em segundos durante um ano. 

Gráfico - 6.2.3.2 - Percentual das respostas da questão 2 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar aos alunos sobre - O que é o Universo? -, observa-

responderam corretamente assinalando a opção que é o conjunto de tudo o que existe.

53,86%

7,69%

b) c)

1) O que é ano-luz?

0% 0%

b) c)

2) O que é o Universo?
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, 53,86% dos alunos responderam 

corretamente dizendo que é a distância que a luz percorre em um ano com a velocidade igual 

a da luz, 38,45% assinalaram a alternativa onde diz que é a velocidade da luz e 7,69% que é o 

espostas da questão 2 (A.F.). 

 

-se que todos os alunos 

responderam corretamente assinalando a opção que é o conjunto de tudo o que existe. 

0%

d)

0%

d)



Gráfico

Ao perguntar - O que são galáxias? 

esclarecido nesse contexto, pois cerca de 30,76% dos alunos assinalaram a opção que é o 

agrupamento de estrelas, 15,38% responderam que são os planetas e 53,86% responderam 

corretamente escolhendo a opção que diz que é o conjunto de nuvens de gás e poeira, estrelas, 

planetas e outros corpos celestes.

 

Gráfico

Quando perguntados sobre 

corretamente marcando a alternativa onde diz que é formado por um conjunto de oito 

planetas, satélites naturais, asteroides e cometas e 15,38% escolheram a opção que  é formado 

por estrelas. 
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Gráfico - 6.2.3.3 - Percentual das respostas da questão 3 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que são galáxias? -, podemos observar que o conceito não ficou bem 

esclarecido nesse contexto, pois cerca de 30,76% dos alunos assinalaram a opção que é o 

ento de estrelas, 15,38% responderam que são os planetas e 53,86% responderam 

corretamente escolhendo a opção que diz que é o conjunto de nuvens de gás e poeira, estrelas, 

planetas e outros corpos celestes. 

Gráfico - 6.2.3.4 - Percentual das respostas da questão 4 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntados sobre - Como é formado o sistema solar? -, 84,62% responderam 

corretamente marcando a alternativa onde diz que é formado por um conjunto de oito 

ites naturais, asteroides e cometas e 15,38% escolheram a opção que  é formado 

30,76%

53,86%

b) c)

3) O que são galáxias?

0% 15,38%

b) c)

4) Como é formado o sistema solar?
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, podemos observar que o conceito não ficou bem 

esclarecido nesse contexto, pois cerca de 30,76% dos alunos assinalaram a opção que é o 

ento de estrelas, 15,38% responderam que são os planetas e 53,86% responderam 

corretamente escolhendo a opção que diz que é o conjunto de nuvens de gás e poeira, estrelas, 

Percentual das respostas da questão 4 (A.F.). 

 

, 84,62% responderam 

corretamente marcando a alternativa onde diz que é formado por um conjunto de oito 

ites naturais, asteroides e cometas e 15,38% escolheram a opção que  é formado 

0%

d)

0%

d)



 

Gráfico

Ao questionar sobre 

opção que diz que o Sol é uma estrela e 7,69% escolheram a alternativa que diz que o Sol é 

uma bola de fogo. 

 

Gráfico

Quando abordados sobre 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo e 

7,69% é uma teoria que deduz como surgiu a Terra.
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Gráfico - 6.2.3.5 - Percentual das respostas da questão 5 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – O Sol é uma: -, 92,31% dos alunos responderam

opção que diz que o Sol é uma estrela e 7,69% escolheram a alternativa que diz que o Sol é 

Gráfico - 6.2.3.6 - Percentual das respostas da questão 6 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando abordados sobre – O que é o Big-Bang? -, cerca de 92,31% responderam 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo e 

7,69% é uma teoria que deduz como surgiu a Terra. 

0% 7,69% 0%

b) c) d)

5) O Sol é uma:

0% 7,69%

b) c)

6) O que é o Big-Bang?
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Percentual das respostas da questão 5 (A.F.). 

 

, 92,31% dos alunos responderam corretamente a 

opção que diz que o Sol é uma estrela e 7,69% escolheram a alternativa que diz que o Sol é 

Percentual das respostas da questão 6 (A.F.). 

 

, cerca de 92,31% responderam 

corretamente assinalando a opção que é uma teoria que explica como surgiu o universo e 

0%

d)



Gráfico

Na questão sobre – 

alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 23,07% assinalaram que foram Oxigênio e Helio, 

38,45% responderam corretamente assinalando a opção que foram Hidrogê

7,69% N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

Gráfico

Ao questionar os alunos sobre 

responderam corretamente a

sistema solar e 30,76% responderam que são aglomerados de estrelas. 
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Gráfico - 6.2.3.7 - Percentual das respostas da questão 7 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Quais foram os primeiros átomos a surgir? -

alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 23,07% assinalaram que foram Oxigênio e Helio, 

38,45% responderam corretamente assinalando a opção que foram Hidrogê

7,69% N.D.A (Nenhuma das alternativas).  

Gráfico - 6.2.3.8 - Percentual das respostas da questão 8 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar os alunos sobre – O que é a Via Láctea? -, aproximadamente 69,24% 

responderam corretamente assinalando a alternativa que é uma galáxia onde se encontra o 

sistema solar e 30,76% responderam que são aglomerados de estrelas.  
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30,76%

69,24%

b) c)
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-, cerca de 30,79% dos 

alunos responderam Hélio e Nitrogênio, 23,07% assinalaram que foram Oxigênio e Helio, 

38,45% responderam corretamente assinalando a opção que foram Hidrogênio e Helio e 

Percentual das respostas da questão 8 (A.F.). 

 

, aproximadamente 69,24% 

ssinalando a alternativa que é uma galáxia onde se encontra o 

7,69%
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0%
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Gráfico 

 

Observa-se que ao questionar 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 76,93% responderam corretamente 

assinalando a opção que é aproximadamente 4,5 bilhões de anos e 7,69% escolheram N.D

(Nenhuma das alternativas).

 

Gráfico -

Ao questionar sobre 

estado liquido? -, cerca de 30,76% responderam Saturno e 69,24% assinalaram a alt

correta como N.D.A (Nenhuma das alternativas).
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10) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

 
Gráfico - 6.2.3.9 - Percentual das respostas da questão 9 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar sobre – Qual a idade da Terra? 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 76,93% responderam corretamente 

assinalando a opção que é aproximadamente 4,5 bilhões de anos e 7,69% escolheram N.D

(Nenhuma das alternativas). 

- 6.2.3.10 - Percentual das respostas da questão 10 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

, cerca de 30,76% responderam Saturno e 69,24% assinalaram a alt

correta como N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
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estado liquido?
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Qual a idade da Terra? -, cerca de 15,38% 

responderam que é de aproximadamente 3 bilhões de anos, 76,93% responderam corretamente 

assinalando a opção que é aproximadamente 4,5 bilhões de anos e 7,69% escolheram N.D.A 
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Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui água no 

, cerca de 30,76% responderam Saturno e 69,24% assinalaram a alternativa 
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Palestra 2 com o tema: Formação de estr

 

Gráfico 

Ao questionar os alunos sobre 

responderam corretamente assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

própria, 18,75% escolheram que são aglomerados de galáxias e 6,25% escolheram a opção 

que são nebulosas. 

 

Gráfico 

Perguntando – Como são formadas as galáxias: 

corretamente marcando a opção que é um enorme agrupamento de estrelas e 25% assinalaram 

que são corpos celestes. 
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Palestra 2 com o tema: Formação de estrelas, galáxias e buracos negros.

Gráfico - 6.2.3.11 - Percentual das respostas da questão 1 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar os alunos sobre – O que são as estrelas? -, aproximadamente 75% 

responderam corretamente assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

própria, 18,75% escolheram que são aglomerados de galáxias e 6,25% escolheram a opção 

Gráfico - 6.2.3.12 - Percentual das respostas da questão 2 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como são formadas as galáxias: -, observa-se que 75% responderam 

corretamente marcando a opção que é um enorme agrupamento de estrelas e 25% assinalaram 
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6,25%

b) c)

1 - O que são as estrelas?
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2 - Como são formadas as galáxias:
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, aproximadamente 75% 

responderam corretamente assinalando a opção que são corpos celestes que possuem luz 

própria, 18,75% escolheram que são aglomerados de galáxias e 6,25% escolheram a opção 

Percentual das respostas da questão 2 (A.F.). 

 

se que 75% responderam 

corretamente marcando a opção que é um enorme agrupamento de estrelas e 25% assinalaram 

0%

d)

0%

d)



Gráfico 

Na pergunta – O que são Nebulosas? 

que são conjuntos de gases e poeiras, 6,25% responderam aglomerad

responderam que são galáxias.

 

Gráfico 

Ao perguntar sobre 

75% dos alunos responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 6,25% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio, 12,50% assinalaram Oxigênio e Hélio e 6,25% 

responderam N.D.A. (Nenhuma das alternativas).
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4 - Quais os elementos químicos que formam as estrelas:

Gráfico - 6.2.3.13 - Percentual das respostas da questão 3 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que são Nebulosas? -, 81,75% dos alunos responderam corretamente 

que são conjuntos de gases e poeiras, 6,25% responderam aglomerados de estrelas e 12,50% 

responderam que são galáxias. 

Gráfico - 6.2.3.14 - Percentual das respostas da questão 4 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar sobre - Quais os elementos químicos que formam as estrelas: 

responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 6,25% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio, 12,50% assinalaram Oxigênio e Hélio e 6,25% 

responderam N.D.A. (Nenhuma das alternativas). 
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, 81,75% dos alunos responderam corretamente 

os de estrelas e 12,50% 

Percentual das respostas da questão 4 (A.F.). 

 

Quais os elementos químicos que formam as estrelas: -, cerca de 

responderam corretamente com a opção de Hidrogênio e Hélio, 6,25% 

responderam Hidrogênio e Oxigênio, 12,50% assinalaram Oxigênio e Hélio e 6,25% 
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d)

6,25%
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Quais os elementos químicos que formam as estrelas:



Gráfico 

Na questão sobre -

(quando ela morre): -, observa

um buraco negro, 43,75% responderam corretamente que se expande até se explodir, 12,50% 

que se transforma em uma gigante vermelha e 12,50% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

alternativas). 

 

Gráfico 

Quando perguntamos sobre 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta, 6,25% 

que é uma estrela, 18,75% dizendo que é uma galáxia e 6,25% 

alternativas). 
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Gráfico - 6.2.3.15 - Percentual das respostas da questão 5 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

- O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

, observa-se que 31,25% dos alunos responderam que se transforma em 

ro, 43,75% responderam corretamente que se expande até se explodir, 12,50% 

que se transforma em uma gigante vermelha e 12,50% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

Gráfico - 6.2.3.16 - Percentual das respostas da questão 6 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntamos sobre – O que é um Buraco Negro: -, 68,75% responderam 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta, 6,25% 

que é uma estrela, 18,75% dizendo que é uma galáxia e 6,25% N.D.A. (Nenhuma das 

43,75%

12,50%

b) c)

O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 
(quando ela morre):
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6 - O que é um Buraco Negro:
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O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

se que 31,25% dos alunos responderam que se transforma em 

ro, 43,75% responderam corretamente que se expande até se explodir, 12,50% 

que se transforma em uma gigante vermelha e 12,50% afirmando N.D.A. (Nenhuma das 

Percentual das respostas da questão 6 (A.F.). 

 

, 68,75% responderam 

corretamente assinalando que é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta, 6,25% 

N.D.A. (Nenhuma das 
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Gráfico 

Ao questionar sobre 

que é uma estrela, 6,25% disseram que é uma bola de fogo, e, 

alternativas). 

 

Gráfico 

Na pergunta - As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: 

6,25% dos alunos responderam maior tamanho, 87,

tamanho e N.D.A. (Nenhuma das alternativas).
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8 - As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que 

Gráfico - 6.2.3.17 - Percentual das respostas da questão 7 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre – O Sol é uma: -, 87,50% dos alunos responderam corretamente 

que é uma estrela, 6,25% disseram que é uma bola de fogo, e, N.D

Gráfico - 6.2.3.18 - Percentual das respostas da questão 8 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: 

6,25% dos alunos responderam maior tamanho, 87,50% escolheram a opção correta menor 

N.D.A. (Nenhuma das alternativas). 

0% 6,25%

b) c)

7 - O Sol é uma:

0%

87,50%

b) c)
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possuem:
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, 87,50% dos alunos responderam corretamente 

N.D.A. (Nenhuma das 

Percentual das respostas da questão 8 (A.F.). 

 

As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem: -, 

50% escolheram a opção correta menor 
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Gráfico 

Para a pergunta – Podemos afirmar que as estrelas: 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem, 25% assinalaram que 

elas nascem e morrem e 6,25% escolheram a opção 

 

Gráfico -

Ao questionar sobre 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior e 37,50% assinalaram a 

opção de corrente elétrica. 
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Gráfico - 6.2.3.19 - Percentual das respostas da questão 9 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos afirmar que as estrelas: -, aproximadamente 68,75% dos 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem, 25% assinalaram que 

elas nascem e morrem e 6,25% escolheram a opção N.D.A. (Nenhuma das alternativas).

- 6.2.3.20 - Percentual das respostas da questão 10 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre - A luz das estrelas provém de: -, 62,50% responderam 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior e 37,50% assinalaram a 
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, aproximadamente 68,75% dos 

alunos responderam corretamente que elas nascem, crescem e morrem, 25% assinalaram que 

N.D.A. (Nenhuma das alternativas). 

Percentual das respostas da questão 10 (A.F.). 

 

, 62,50% responderam 

corretamente que provem de reações que ocorrem no seu interior e 37,50% assinalaram a 
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Palestra 3 com o tema: Astrobiologia.

 

Gráfico 

Observa-se que ao questionar 

responderam corretamente assinalando a opção que estuda a diversidade de vida possíveis 

fora do planeta Terra, 10,52% que estuda as estrelas, 15,78% escolheram a opção que estuda a 

evolução do Universo e 26,30% que estuda a vida na Terra.

 

Gráfico 

Quando perguntados sobre 

observa-se que os alunos ficaram na duvida e se dividiram nos resultados, 42,14% escolher

a alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 57,86% responderam corretamente a opção 
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2 - Quais as condições necessárias para criar a vida?

tra 3 com o tema: Astrobiologia. 

Gráfico - 6.2.3.21 - Percentual das respostas da questão 1 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que ao questionar – O que estuda a Astrobiologia? 

responderam corretamente assinalando a opção que estuda a diversidade de vida possíveis 

fora do planeta Terra, 10,52% que estuda as estrelas, 15,78% escolheram a opção que estuda a 

evolução do Universo e 26,30% que estuda a vida na Terra. 

Gráfico - 6.2.3.22 - Percentual das respostas da questão 2 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando perguntados sobre - Quais as condições necessárias para criar a vida? 

se que os alunos ficaram na duvida e se dividiram nos resultados, 42,14% escolher

a alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 57,86% responderam corretamente a opção 
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b) c)
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Quais as condições necessárias para criar a vida?
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O que estuda a Astrobiologia? -, 47,40% dos alunos 

responderam corretamente assinalando a opção que estuda a diversidade de vida possíveis 

fora do planeta Terra, 10,52% que estuda as estrelas, 15,78% escolheram a opção que estuda a 

Percentual das respostas da questão 2 (A.F.). 

 

Quais as condições necessárias para criar a vida? -, 

se que os alunos ficaram na duvida e se dividiram nos resultados, 42,14% escolheram 

a alternativa de água, luz e oxigênio, e, os outros 57,86% responderam corretamente a opção 
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d)

0%

d)

Quais as condições necessárias para criar a vida?



de um liquido onde as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos 

facilmente e uma fonte de energia.

 

Gráfico 

Na pergunta – Qual das alternativas reúne algumas condições para um planeta ser 

habitável? -, 84,22% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a 

bastante fraco para não destruir a vida na Terra, e, 15,78% responderam água e oxigênio.

 

Gráfico 

Ao questionar sobre 

-, observa-se que 73,70% dos alunos responderam corretamente dizendo que são Vênus, Terra 
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4 - Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 

de um liquido onde as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos 

facilmente e uma fonte de energia. 

Gráfico - 6.2.3.23 - Percentual das respostas da questão 3 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Qual das alternativas reúne algumas condições para um planeta ser 

, 84,22% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

bastante fraco para não destruir a vida na Terra, e, 15,78% responderam água e oxigênio.

Gráfico - 6.2.3.24 - Percentual das respostas da questão 4 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

sobre - Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona habitável? 

se que 73,70% dos alunos responderam corretamente dizendo que são Vênus, Terra 
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b) c)

Qual das alternativas reúne algumas condições para um 
planeta ser habitável?
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b) c)

Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 
habitável?
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Qual das alternativas reúne algumas condições para um planeta ser 

, 84,22% dos alunos souberam responder corretamente que ele tem uma fonte de 

gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e 

bastante fraco para não destruir a vida na Terra, e, 15,78% responderam água e oxigênio. 

Percentual das respostas da questão 4 (A.F.). 

 

Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona habitável? 

se que 73,70% dos alunos responderam corretamente dizendo que são Vênus, Terra 
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e Marte, 21,04% assinalaram a opção Terra, Saturno e Marte, e, 5,26% responderam Marte, 

Urano e Mercúrio. 

 

Gráfico 

Na questão sobre 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adapta

extremas com facilidade, 10,52% responderam que são organismos que habitam em condições 

naturais, 5,26% marcaram que são organismos que vivem em oceanos e 15,78% assinalaram 

que são organismos que vivem em regiões com temperaturas negativas.
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6 - Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida?

e Marte, 21,04% assinalaram a opção Terra, Saturno e Marte, e, 5,26% responderam Marte, 

 - 6.2.3.25 - Percentual das respostas da questão 5 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na questão sobre - O que são organismos extremófilos? -, 68,44% dos alunos 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adapta

extremas com facilidade, 10,52% responderam que são organismos que habitam em condições 

naturais, 5,26% marcaram que são organismos que vivem em oceanos e 15,78% assinalaram 

que são organismos que vivem em regiões com temperaturas negativas. 

 - 6.2.3.26 - Percentual das respostas da questão 6 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 
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, 68,44% dos alunos 

responderam corretamente que são organismos muito simples que se adaptam a situações 

extremas com facilidade, 10,52% responderam que são organismos que habitam em condições 

naturais, 5,26% marcaram que são organismos que vivem em oceanos e 15,78% assinalaram 
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Quando perguntados sobre 

nota-se no Gráfico - 6.2.3.26 

opção de Oparin, Panspermia e matéria orgânica no espaço e 5,26% responderam Teoria da 

Relatividade. 

 

Gráfico 

Ao questionar sobre 

26,30% assinalaram corretamente como o hidrogênio, 36,88% responderam Carbono, 31,56% 

dos alunos responderam Oxigênio, e 5,26% responderam Metano.

 

Gráfico 
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7 - Qual elemento químico mais comum no universo?

10,52%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

a)

8 - O que significa "zona de habitabilidade"?

Quando perguntados sobre - Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida? 

6.2.3.26 que 94,74% dos alunos responderam corretamente marcando a 

opção de Oparin, Panspermia e matéria orgânica no espaço e 5,26% responderam Teoria da 

Gráfico - 6.2.3.27 - Percentual das respostas da questão 7 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao questionar sobre - Qual elemento químico mais comum no universo? 

26,30% assinalaram corretamente como o hidrogênio, 36,88% responderam Carbono, 31,56% 

dos alunos responderam Oxigênio, e 5,26% responderam Metano. 

Gráfico - 6.2.3.28 - Percentual das respostas da questão 8 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida? -, 

corretamente marcando a 

opção de Oparin, Panspermia e matéria orgânica no espaço e 5,26% responderam Teoria da 

Percentual das respostas da questão 7 (A.F.). 
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26,30% assinalaram corretamente como o hidrogênio, 36,88% responderam Carbono, 31,56% 

Percentual das respostas da questão 8 (A.F.). 
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Na pergunta – O que significa "zona de habitabilidade"? 

escolheram que é uma faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas 

compatíveis com a presença de oxigênio, 42,08% que é o limite biologicamente permitido 

onde os organismos pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres 

externos, 10,52% escolheram conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares 

podem habitar, viver e se reproduzir, e, apenas 36,88% responderam corretamente que é uma 

faixa ao redor do sol situada a distancias que permitem temperaturas compatíveis com a 

presença de água liquida. 
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O que significa "zona de habitabilidade"? - Gráfico 6.2.3.28

escolheram que é uma faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas 

patíveis com a presença de oxigênio, 42,08% que é o limite biologicamente permitido 

onde os organismos pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres 

externos, 10,52% escolheram conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares 

odem habitar, viver e se reproduzir, e, apenas 36,88% responderam corretamente que é uma 

faixa ao redor do sol situada a distancias que permitem temperaturas compatíveis com a 

Gráfico - 6.2.3.29 - Percentual das respostas da questão 9 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao perguntar sobre - Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema solar 

como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e 

volume. Qual é esse planeta? -, 78,96% responderam Marte, e, apenas 21,04% que 

responderam corretamente sendo Vênus o planeta irmão da Terra. 
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Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema 
solar como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em 

dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse planeta?
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Gráfico 6.2.3.28, 10,52% 

escolheram que é uma faixa ao redor da galáxia situada distancias que permitem temperaturas 

patíveis com a presença de oxigênio, 42,08% que é o limite biologicamente permitido 

onde os organismos pluricelulares podem se desenvolver sem a interferência de seres 

externos, 10,52% escolheram conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares 

odem habitar, viver e se reproduzir, e, apenas 36,88% responderam corretamente que é uma 

faixa ao redor do sol situada a distancias que permitem temperaturas compatíveis com a 

tão 9 (A.F.). 
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Para a pergunta 

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais correta: 

alunos responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o 

surgimento da vida na Terra, 36,88% responderam corretamente que a atmosf

energia luminosa proveniente do Sol e absorvida pela Terra durante o dia, evitando variações 

excessivas de temperatura, 21,04% escolheram a opção que a atmosfera causa erosão na 

superfície, devido as chuvas e aos ventos, o que torna o relevo ma

e, 10,52% assinalaram que é refletir a luz do Sol e manter a estabilidade da órbita da Lua são 

as contribuições mais importantes da atmosfera da Terra para a manutenção da vida.

 

 

6.3 ANÁLISE DA PESQUISA COM OS A

ESCOLAS 

 

 

Para o questionário 1, com o tema Origem do Universo e evolução, obtemos os 

seguintes resultados: 
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- 6.2.3.30 - Percentual das respostas da questão 10 (A.F.).

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para a pergunta - Sobre as principais funções da atmosfera terres

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais correta: 

alunos responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o 

surgimento da vida na Terra, 36,88% responderam corretamente que a atmosf

energia luminosa proveniente do Sol e absorvida pela Terra durante o dia, evitando variações 

excessivas de temperatura, 21,04% escolheram a opção que a atmosfera causa erosão na 

superfície, devido as chuvas e aos ventos, o que torna o relevo mais suave e propenso a vida, 

e, 10,52% assinalaram que é refletir a luz do Sol e manter a estabilidade da órbita da Lua são 

as contribuições mais importantes da atmosfera da Terra para a manutenção da vida.
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Percentual das respostas da questão 10 (A.F.). 

 

Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 

desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa mais correta: -, 31,56% dos 

alunos responderam que a atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o 

surgimento da vida na Terra, 36,88% responderam corretamente que a atmosfera retém a 

energia luminosa proveniente do Sol e absorvida pela Terra durante o dia, evitando variações 

excessivas de temperatura, 21,04% escolheram a opção que a atmosfera causa erosão na 

is suave e propenso a vida, 

e, 10,52% assinalaram que é refletir a luz do Sol e manter a estabilidade da órbita da Lua são 

as contribuições mais importantes da atmosfera da Terra para a manutenção da vida. 
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Gráfico - 6.3.1 - 

Observa-se que na pergunta 

acertos ficaram entre 53% 

luz percorre em um ano com a velocidade igual a da luz)

M.B.S. e A.F. responderam a alternativa incorreta a).

 

Gráfico - 6.3.2 - 

Nota-se nesta pergunta que o conceito de Universo ficou bem esclarecidos aos alunos, 

onde quase obteve-se a totalidade de acertos, ficando 
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 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 1.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que na pergunta – O que é ano-luz? -, em todas as escolas a media de 

e 81%, como demonstrado na alternativa correta b (distância que a 

luz percorre em um ano com a velocidade igual a da luz) e acima de 30% 

M.B.S. e A.F. responderam a alternativa incorreta a). 

 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 2.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se nesta pergunta que o conceito de Universo ficou bem esclarecidos aos alunos, 

se a totalidade de acertos, ficando entre 63% e 100%
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Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 1. 
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e acima de 30% dos alunos da escola 
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Gráfico - 6.3.3 - 

Conforme demonstrado no gráfico, observa

, os alunos de ambas as escolas não se atentaram na leitura das alternativas, ficando divididos 

nas respostas, porém ficaram entre

c (conjuntos de nuvens de gás e poeira, estrelas, planetas, e outr

30% dos alunos da escola A.F. escolheram a alternativa incorret

M.B.S. acima de 35% responderam incorretamente a alternativa b).
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alunos sobre a formação do sistema solar, onde quase obteve

ficando de 80% à 92% de acertos em todas as escolas, conforme demonstrado na alternativa 
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 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 3.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme demonstrado no gráfico, observa-se que na pergunta -

, os alunos de ambas as escolas não se atentaram na leitura das alternativas, ficando divididos 

ficaram entre 53% e 72% de acertos como mostra na alternativa correta 

(conjuntos de nuvens de gás e poeira, estrelas, planetas, e outros corpos celeste

30% dos alunos da escola A.F. escolheram a alternativa incorreta b) e para os alunos da escola 

M.B.S. acima de 35% responderam incorretamente a alternativa b). 

 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 4.

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 3. 
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correta a (é formado por um conjunto de oito planetas, satélites naturais, asteroides e 

cometas).  
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Nota-se nesta pergunta que a definição de Sol, ficou bem esclarecida, afinal as 

respostas ficaram entre 92%

alternativa correta a (estrela
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 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 5.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se nesta pergunta que a definição de Sol, ficou bem esclarecida, afinal as 

92% e 100% nas três escolas, conforme demonstrado no gráfico a 

(estrela). 

 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 6.

Fonte: Dados da pesquisa. 
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(é formado por um conjunto de oito planetas, satélites naturais, asteroides e 

questionário, questão 5. 
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de 23% escolheram a alternativa incorreta b) e c), e cerca de 27% dos alunos da escola J.G. 

também escolheram a alternativa incorreta b).

 

Gráfico - 6.3.7 - 

Nessa questão observa

dos alunos responderam corretamente conforme indicado na alternativa c

e aproximadamente 30% dos alunos da escola M.B.S. assinalaram a alternativa b) como 

incorreta. 
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Conforme demonstrado no gr
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de 23% escolheram a alternativa incorreta b) e c), e cerca de 27% dos alunos da escola J.G. 

também escolheram a alternativa incorreta b). 

 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 7.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa questão observa-se que os alunos ficaram um pouco confusos, 

dos alunos responderam corretamente conforme indicado na alternativa c

e aproximadamente 30% dos alunos da escola M.B.S. assinalaram a alternativa b) como 

 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 8.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme demonstrado no gráfico acima, observa-se que na pergunta
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de 23% escolheram a alternativa incorreta b) e c), e cerca de 27% dos alunos da escola J.G. 

Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 7. 
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galáxia onde se encontra o Sistema Solar

assinalaram a alternativa incorreta letra b).

 

Gráfico - 6.3.9 - 

Conforme observado no gráfico

corretamente a alternativa letra b

alunos da escola M.B.S., assinalaram a alternativa incorreta letra c).
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 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 9

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme observado no gráfico 6.3.9, entre 69% e 76% dos alunos responderam 

corretamente a alternativa letra b (aproximadamente 4,5 bilhões de anos

alunos da escola M.B.S., assinalaram a alternativa incorreta letra c). 

 Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 10.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se no gráfico acima que entre 53% e 72% dos alunos responderam 

corretamente assinalando a alternativa d (N.D.A – nenhuma das alternativas

dos alunos da escola A.F. responderam incorretamente a alternativa b), e acima de 23% dos 

alunos da escola M.B.S. escolheram as alternativas incorretas como as letras a) e c).
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), e cerca de 46% dos alunos da escola M.B.S. 

Comparativo das respostas dos alunos 1º questionário, questão 9. 
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Para o 2º questionário, com o tema Formação de estrelas, galáxias e buracos negros, 

obtivemos os seguintes resultados comparativos:
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Observa-se que na pergunta 

acertos ficaram de 75% à 93%

celestes que possuem luz própria

alternativa incorreta b). 
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Para o 2º questionário, com o tema Formação de estrelas, galáxias e buracos negros, 

resultados comparativos: 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 1.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que na pergunta – O que são as estrelas? -, em todas as escolas a media de 

à 93%, como demonstrado na alternativa correta a

celestes que possuem luz própria) e acima de 18% dos alunos da escola A.F. responderam a 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 2.

Fonte: Dados da pesquisa. 

no gráfico 6.3.12, que o conceito de formação de galáxias ficou bem 

dos aos alunos, onde se obteve de 56% à 91% de acertos em todas as escolas, 

conforme demonstrado na alternativa correta a (é um enorme agrupament

75%
75,51%

93,75%

40% 60% 80% 100%

1 - O que são estrelas?

75%
91,67%

43,75%

56,25%

40% 60% 80% 100%

2 - Como são formadas as galáxias:
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Para o 2º questionário, com o tema Formação de estrelas, galáxias e buracos negros, 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 1. 

 

, em todas as escolas a media de 

como demonstrado na alternativa correta a (são corpos 

) e acima de 18% dos alunos da escola A.F. responderam a 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 2. 

 

que o conceito de formação de galáxias ficou bem 

de acertos em todas as escolas, 

(é um enorme agrupamento de estrelas), porém 

100%
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Escola J.G.
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Escola M.B.S.
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os alunos da escola M.B.S. ficaram um pouco divididos já que acima de 43% dos alunos 

responderam a alternativa incorreta letra b).

 

Gráfico - 6.3.13 -

Conforme demonstrado no gráfico, observa

Nebulosas? -, de 59% a 81% dos alunos responderam corretamente

alternativa correta c (conjunto de gases e poeiras

responderam a alternativa incorreta b).

 

Gráfico - 6.3.14 -

Para o questionamento 

alunos sobre os elementos quími
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4 - Quais os elementos químicos que formam as estrelas:

os alunos da escola M.B.S. ficaram um pouco divididos já que acima de 43% dos alunos 

responderam a alternativa incorreta letra b). 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 3.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme demonstrado no gráfico, observa-se que na pergunta 

a 81% dos alunos responderam corretamente

(conjunto de gases e poeiras) e 25% dos alunos da escola M.B.S. 

m a alternativa incorreta b). 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 4.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para o questionamento do gráfico 6.3.14, observa-se que ficou bem esclarecido aos 

alunos sobre os elementos químicos que formam as estrelas, onde obtivemos 68% 
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40% 60% 80% 100%

3 - O que são Nebulosas?

75%
75,51%

68,75%
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Quais os elementos químicos que formam as estrelas:
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os alunos da escola M.B.S. ficaram um pouco divididos já que acima de 43% dos alunos 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 3. 

 

se que na pergunta - O que são 

a 81% dos alunos responderam corretamente como mostra na 

) e 25% dos alunos da escola M.B.S. 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 4. 

 

se que ficou bem esclarecido aos 

cos que formam as estrelas, onde obtivemos 68% à 75% de 

100%

Escola M.B.S.

Escola J.G.

Escola A.F.

80%

Quais os elementos químicos que formam as estrelas:

Escola M.B.S.

Escola J.G.
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acertos em todas as escolas, conforme demonstrado na alternativa correta a

hélio), e 25% dos alunos da escola M.B.S. responderam incorretamente com a alternativa b). 

 

Gráfico - 6.3.15 -

Observa-se na pergunta 

(quando ela morre): -, que os alunos não se atentaram durante a apresentação, o

é o baixo índice de acertos por parte dos alunos, na escola J.G. obtendo uma nota inferior na 

alternativa correta b (se expande até se explodir

tiveram uma media acima de 43% na alternativa correta

dos alunos da escola J.G.  

 

Gráfico - 6.3.16 -
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5 - O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 
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acertos em todas as escolas, conforme demonstrado na alternativa correta a

), e 25% dos alunos da escola M.B.S. responderam incorretamente com a alternativa b). 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 5.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se na pergunta - O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

, que os alunos não se atentaram durante a apresentação, o

é o baixo índice de acertos por parte dos alunos, na escola J.G. obtendo uma nota inferior na 

(se expande até se explodir), acima de 8% apenas, mas as outras escolas 

tiveram uma media acima de 43% na alternativa correta b), ao mesmo tempo, acima de 50% 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 6.

Fonte: Dados da pesquisa. 

43,75%
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25%
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O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 
(quando ela morre):

68,75%
91,67%

81,25%

40% 60% 80% 100%

6 - O que é um Buraco Negro:
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acertos em todas as escolas, conforme demonstrado na alternativa correta a (hidrogênio e 

), e 25% dos alunos da escola M.B.S. responderam incorretamente com a alternativa b).  

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 5. 

 

O que acontece com a estrela quando acaba seu combustível 

, que os alunos não se atentaram durante a apresentação, o reflexo disso 

é o baixo índice de acertos por parte dos alunos, na escola J.G. obtendo uma nota inferior na 

), acima de 8% apenas, mas as outras escolas 

b), ao mesmo tempo, acima de 50% 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 6. 
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Analisa-se no gráfico 6.3.16 que entr

corretamente, conforme demonstrado na alternativa b

densidade muito alta), e acima de 18% dos alunos das escolas M.B.S. e A.F. responderam a 

alternativa incorreta c). 

 

Gráfico - 6.3.17 -

Conforme demonstrado no gráfico, observa

87% e 93% dos alunos responderam corretamente, 

(estrela). 

 

Gráfico - 6.3.18 -
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8 - As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que 

no gráfico 6.3.16 que entre 68% e 91% dos alunos responderam 

conforme demonstrado na alternativa b (é um corpo celeste que possui uma 

), e acima de 18% dos alunos das escolas M.B.S. e A.F. responderam a 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 7.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme demonstrado no gráfico, observa-se que na pergunta -

e 93% dos alunos responderam corretamente, como mostra na alternativa correta a

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 8.

Fonte: Dados da pesquisa. 
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7 - O Sol é uma:
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66,67%

43,75%
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As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que 
possuem:
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e 91% dos alunos responderam 

(é um corpo celeste que possui uma 

), e acima de 18% dos alunos das escolas M.B.S. e A.F. responderam a 

arativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 7. 

 

- O Sol é uma: -, entre 

como mostra na alternativa correta a 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 8. 
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Analisa-se no gráfico, que os alunos não prestaram muita atenção na leitura do 

questionário, porém entre 

ilustrado no gráfico a letra c

assinalaram a alternativa incorreta letra a).

 

Gráfico - 6.3.19 -

Conforme observado no gráfico 

corretamente a alternativa letra c

escola A.F. assinalaram a alternativa incorreta letra b).

 

Gráfico - 6.3.20 - 
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se no gráfico, que os alunos não prestaram muita atenção na leitura do 

 43% e 87% dos mesmos responderam corretamente conforme 

ilustrado no gráfico a letra c (menor tamanho), e acima de 37% dos alunos da escola M.B.S. 

assinalaram a alternativa incorreta letra a). 

- Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 9.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme observado no gráfico acima, de 68% à 81% dos alunos responderam 

corretamente a alternativa letra c (nascem, crescem e morrem), e acima de 25% dos alunos da 

escola A.F. assinalaram a alternativa incorreta letra b). 

 Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 10.

Fonte: Dados da pesquisa. 
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75,51%
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9 - Podemos afirmar que as estrelas:
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10 - A luz das estrelas provém de:
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se no gráfico, que os alunos não prestaram muita atenção na leitura do 

onderam corretamente conforme 

), e acima de 37% dos alunos da escola M.B.S. 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 9. 

 

dos alunos responderam 

), e acima de 25% dos alunos da 

Comparativo das respostas dos alunos 2º questionário, questão 10. 
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Observa-se no gráfico 

corretamente assinalando a alternativa a

dos alunos da escola A.F responderam incorretamente a alternativa b), e acima de 33% dos 

alunos da escola J.G. escolheram a alternativa incorreta c).

 

Para o 3º questionário com o tema Astrobiologia, obtivemos os seguintes resultados

comparativos: 

 

Gráfico - 6.3.21 -

Observa-se que na pergunta sobre 

escolas a media de acertos ficaram 

d (estuda a vida na Terra), acima de 26% dos alunos da escola A.F. responderam a alternativa 

incorreta a) e 20% dos alunos da escola M.B.S. escolheram a alternativa incorreta b).

10,52%

15,78%

26,30%

9,09%
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d)
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a)

se no gráfico 6.3.20 que entre 56% a 62% dos alunos responderam 

corretamente assinalando a alternativa a (reações que ocorrem no seu interior

dos alunos da escola A.F responderam incorretamente a alternativa b), e acima de 33% dos 

alunos da escola J.G. escolheram a alternativa incorreta c). 

Para o 3º questionário com o tema Astrobiologia, obtivemos os seguintes resultados

- Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 1.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que na pergunta sobre – O que estuda a Astrobiologia? 

escolas a media de acertos ficaram entre 47% e 80%, como demonstrado na alternativa correta 

), acima de 26% dos alunos da escola A.F. responderam a alternativa 

incorreta a) e 20% dos alunos da escola M.B.S. escolheram a alternativa incorreta b).

47,40%
54,55%

80%

40% 60% 80% 100%

1 - O que estuda a Astrobiologia?
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dos alunos responderam 

nterior), cerca de 37% 

dos alunos da escola A.F responderam incorretamente a alternativa b), e acima de 33% dos 

Para o 3º questionário com o tema Astrobiologia, obtivemos os seguintes resultados 

Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 1. 

 

O que estuda a Astrobiologia? -, em todas as 

, como demonstrado na alternativa correta 

), acima de 26% dos alunos da escola A.F. responderam a alternativa 

incorreta a) e 20% dos alunos da escola M.B.S. escolheram a alternativa incorreta b). 
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Gráfico - 6.3.22 -

Nota-se no Gráfico 

responderam corretamente, conforme demonstrado na alternativa correta c

as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos facilmente e uma fonte de 

energia) e cerca de 50% dos alunos da escola M.B.S. responderam a alternativa incorreta a).

 

Gráfico - 6.3.23 -

Conforme demonstrado no gráfico

alternativas reúne algumas condições para um planeta ser habitável?

alunos escolheram a alternativa correta a

gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e bastante fraco para não destruir a 

vida na Terra) e acima de 15% dos alunos responderam a alternativa incorreta b).

 

0%

0%

42,14%

0%

0%

18,18%

0%

0%

0% 20%

d)

c)

b)

a)
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3 - Qual das alternativas reúne algumas condições para um 

- Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 2.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 6.3.22, que de 50% à 81% dos alunos 

, conforme demonstrado na alternativa correta c

as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos facilmente e uma fonte de 

) e cerca de 50% dos alunos da escola M.B.S. responderam a alternativa incorreta a).

- Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 3.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme demonstrado no gráfico acima, observa-se que na pergunta 

alternativas reúne algumas condições para um planeta ser habitável?-, 

alunos escolheram a alternativa correta a (ele tem uma fonte de energia quase inesgotável e a 

gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e bastante fraco para não destruir a 

) e acima de 15% dos alunos responderam a alternativa incorreta b).
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Qual das alternativas reúne algumas condições para um 
planeta ser habitável?
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Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 2. 

 

 em todas as escolas 

, conforme demonstrado na alternativa correta c (um líquido onde 

as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos facilmente e uma fonte de 

) e cerca de 50% dos alunos da escola M.B.S. responderam a alternativa incorreta a). 

ionário, questão 3. 

 

se que na pergunta - Qual das 

, entre 63% e 84% dos 

(ele tem uma fonte de energia quase inesgotável e a 

gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e bastante fraco para não destruir a 

) e acima de 15% dos alunos responderam a alternativa incorreta b). 
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Gráfico - 6.3.24 -

Para o questionamento 

de acertos, variando de 73%

na alternativa correta c (Vênus, Terra e Marte

escolheram a alternativa incorreta b).

 

Gráfico - 6.3.25 -

Pode-se notar nesta pergunta que a definição de organismos extremófilos, ficou bem 

esclarecida, afinal as respostas ficaram 

demonstrado no gráfico a alternativa correta b

a situações extremas com facilidade

alternativa incorreta d). 
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5 

- Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 4.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para o questionamento do Gráfico 6.3.24, observa-se que quase obteve

73% à 100% de acertos em todas as escolas, conform

(Vênus, Terra e Marte), e acima de 21% dos alunos da escola A.F. 

ram a alternativa incorreta b). 

- Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 5.

Fonte: Dados da pesquisa. 

nesta pergunta que a definição de organismos extremófilos, ficou bem 

esclarecida, afinal as respostas ficaram entre 68% e 81% nas três escolas, conforme 

demonstrado no gráfico a alternativa correta b (são organismos muito simples que se adapt

a situações extremas com facilidade) e cerca de 18% dos alunos da escola J.G. responderam a 
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Quais os planetas do nosso sistema solar está na zona 
habitável?
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5 - O que são organismos extremófilos?
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Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 4. 

 

se que quase obteve-se  a totalidade 

de acertos em todas as escolas, conforme demonstrado 

), e acima de 21% dos alunos da escola A.F. 

Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 5. 

 

nesta pergunta que a definição de organismos extremófilos, ficou bem 

nas três escolas, conforme 

(são organismos muito simples que se adaptam 

) e cerca de 18% dos alunos da escola J.G. responderam a 
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Gráfico - 6.3.26 -

Observa-se que quase se obteve a totalidade de acertos, 

vão de 81% à 100% de alunos que escolheram a alternativa correta a

matéria orgânica no espaço

 

Gráfico - 6.3.27 -

Nessa questão observa

respostas, entre 18% e 70%

alternativa a (hidrogênio), cerc

como incorreta, também acima de 36% dos alunos da escola A.F.  assinalaram a alternativa 

incorreta b). 
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7 - Qual elemento químico mais comum no universo?

- Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 6.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se que quase se obteve a totalidade de acertos, com variações de acertos que 

de alunos que escolheram a alternativa correta a (Oparin, Panspermia e 

matéria orgânica no espaço). 

- Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 7.

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa questão observa-se que os alunos ficaram um pouco confusos na leitura das 

e 70% dos alunos responderam corretamente conforme indicado na 

), cerca de 81% dos alunos da escola J.G. assinalaram a alternativa c) 

como incorreta, também acima de 36% dos alunos da escola A.F.  assinalaram a alternativa 
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Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 6. 

 

com variações de acertos que 

(Oparin, Panspermia e 

nos 3º questionário, questão 7. 

 

se que os alunos ficaram um pouco confusos na leitura das 

dos alunos responderam corretamente conforme indicado na 

a de 81% dos alunos da escola J.G. assinalaram a alternativa c) 

como incorreta, também acima de 36% dos alunos da escola A.F.  assinalaram a alternativa 
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Gráfico - 6.3.28 -

 

Conforme demonstrado no 

significa “zona de habitabilidade”? 

respostas, sendo que para a resposta correta obteve

mostra na alternativa d (uma faixa ao redor do sol situada a distâncias que permitem 

temperaturas compatíveis com a presença de água líquida

responderam incorretamente a letra c) e acima de 42% 

a alternativa incorreta letra b).

 

Gráfico - 6.3.29 -
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Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 8. 

 

se que na pergunta - O que 

, os alunos não se atentaram na leitura das opções de 

e 72% dos alunos, como 

(uma faixa ao redor do sol situada a distâncias que permitem 

), 40% dos alunos da escola M.B.S. 

dos alunos da escola A.F. assinalaram 

Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 9. 

 

80%

Escola M.B.S.

Escola J.G.

Escola A.F.

100%

se a um planeta de nosso sistema 
solar como o planeta irmão da Terra. São ambos semelhantes em 

dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse planeta?

Escola M.B.S.

Escola J.G.

Escola A.F.



Conforme observado no G

índice satisfatório, acima de 90%

teve uma média de 21% de acertos, 

correta. 

 

Gráfico - 6.3.30 - 

Observa-se no gráfico que ao questionar 

terrestre no desenvolvimento e preservação da vida 

corretas insatisfatórias, variando de 

atmosfera retém a energia luminosa proveniente do sol e absorvida pela Terra durante o dia, 

evitando variações excessivas de temperatura

responderam incorretamente assinalando a alternativa d) e cerca de 70% dos alunos da escola 

M.B.S. responderam incorretamente assinalando a alternativa a).

A seguir na Tabela 6.3.1, 

da Natureza e Matemática pelas Escolas Privadas, Estaduais e 

no Estado de Rondônia. Podemos verificar que

também, as outras da cidade de Ji

ou seja de no mínimo de 400 pontos numa pontuação de

 

10,52%

21,04%

36,88%

31,56%

0%

27,27%

27,27%

10%

10%

10%

0% 20%

d)

c)

b)

a)

10 - Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 
desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa 

Conforme observado no Gráfico 6.3.29, apenas os alunos a escola J.G. 

acima de 90% para a alternativa correta letra c (Vênus

de acertos, sendo que a escola M.B.S. não se enquadrou na afirmativa 

 Comparativo das respostas dos alunos 3º questionário, questão 10.

Fonte: Dados da pesquisa. 

se no gráfico que ao questionar - Sobre as principais funções da atmosfera 

terrestre no desenvolvimento e preservação da vida -, obtivemos uma margem de respostas 

variando de 10% à 36% como mostra a alternativa

atmosfera retém a energia luminosa proveniente do sol e absorvida pela Terra durante o dia, 

evitando variações excessivas de temperatura), acima de 45% dos alunos da escola J.G. 

incorretamente assinalando a alternativa d) e cerca de 70% dos alunos da escola 

M.B.S. responderam incorretamente assinalando a alternativa a). 

na Tabela 6.3.1, apresentamos a média obtida no ENEM 2011 em Ciências 

da Natureza e Matemática pelas Escolas Privadas, Estaduais e Federal na cidade de Ji

. Podemos verificar que as três escolas citadas na n

cidade de Ji-Paraná encontram-se dentro da média do governo federal, 

de 400 pontos numa pontuação de 0 à 1000.  

36,88%

31,56%

45,46%

27,27%

27,27%
70%

40% 60% 80%

Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no 
desenvolvimento e preservação da vida, escolha a alternativa 

mais correta:

162 

, apenas os alunos a escola J.G. obtiveram um 

(Vênus), e a escola A.F. 

sendo que a escola M.B.S. não se enquadrou na afirmativa 

alunos 3º questionário, questão 10. 
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édia obtida no ENEM 2011 em Ciências 
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Tabela - 6.3.1 - Média obtida no ENEM 2011 em Ciências da Natureza e Matemática pelas Escolas Privadas, 
Estaduais e Federal no Estado de RO na cidade de Ji-Paraná. 

ESCOLAS TIPO MÉDIA_CN MÉDIA_M 
CENTRO EDUCACIONAL SAO 

PAULO - CEDUSP Privada 491,0583333 554,2666667 
COLEGIO ADVENTISTA DE JI-

PARANA Privada 490,7384615 562,3846154 
E E E M JOVEM GONCALVES 

VILELA Estadual 451,0614286 513,7271429 
EEEFM ALUIZIO FERREIRA Estadual 439,3393939 493,2151515 

EEEFM CEL JORGE TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA Estadual 426,1458333 471,875 

EEEFM GONCALVES DIAS Estadual 467,0960784 507,3372549 
EEEFM JANETE CLAIR Estadual 426,6935484 441,8483871 

EEEFM JULIO GUERRA Estadual 434,3545455 478,738961 
EEEFM LAURO BENNO PREDIGER Estadual 413,9086957 459,4434783 

EEEFM MARCOS BISPO SILVA Estadual 435,6916667 474,4683333 
EEEFM RIO URUPA Estadual 443,5153846 488,0615385 

ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 
ITAPIREMA Privada 477,1678571 509,2821429 

IEE MARECHAL RONDON Estadual 443,8384615 482,1723077 
INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCACAO CIENCIA E 

TECNOLOGIA DE RONDONIA 
CAMPUS JI-PARANA 

 
Federal 

 
511,720339 

 
574,9932203 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A grande vantagem da Astrofísica, já que a defasagem dos conteúdos é a principal 

característica das escolas do Brasil, é que grande parte da sua matemática é de fácil 

compreensão possibilitando um uso adequado das suas práticas, fora que diferente da física 

quântica suas definições não necessitam de um alto grau de abstração. Essa ciência é muito 

rica de estímulos visuais o que prende muito a atenção dos alunos, usar figuras, animações ou 

mesmo programas de simulação (os mais usados no momento são Starry Night, 

Celestia,Google Earth) ajudam no desenvolvimento de competências e habilidades que mais 

tarde poderão ser bastante útil nos ensinos de, por exemplo, relatividade restrita. Ficou claro 

em nosso trabalho que começar pela astrofísica é impor um estímulo ao que vem pela frente, 

em outras palavras, começar pelo mais fácil e através disso ir inserindo conceitos mais 

complexos como a alta quantidade de massa de uma estrela que faz com que a força elétrica, 

que é da ordem de 1020 vezes maior que a força gravitacional, seja menor que a própria força 

gravitacional criando uma reação chamada fusão nuclear que gera muito mais energia que 

uma bomba atômica sob as mesmas condições. Neste sentido é muito comum, como foi 

observado, o fato de muitos alunos do ensino Médio não aceitarem as idéias da física 

moderna, isso se dá principalmente porque quando os professores lecionam essa matéria não o 

fazem através de links com a realidade do aluno ou até mesmo com a física clássica, 

disciplina estudada no ensino médio, fazendo com que o aluno pense que todo esse arcabouço 

de informações é “uma coisa de doido”, o que não é bem verdade, pois de todas as áreas da 

física a mais passível de interdisciplinaridade é sem dúvida a astrofísica. 

Pode-se verificar, nesta pesquisa, que de acordo com os fatos que citamos acima as 

questões relacionadas com Astrofísica que estão inseridas dentro do contexto de Física 

Moderna e Contemporânea não são discutidos em sala de aula nas escolas pesquisadas. Logo, 

refletindo assim, a realidade do que ocorre nas escolas de ensino Médio nas demais regiões do 

País. Os estudantes do Ensino Médio em geral tem acesso a esses temas somente na mídia. 

Inferiu-se, nesta pesquisa, que de acordo com a análise dos gráficos referente ao 

questionário proposto aos professores que o pouco tempo destinado à disciplina de Física nas 

escolas (2 tempos semanais), a falta de tempo em se preparar as aulas por partes dos 

professores, qualificação profissional e a baixa participação em eventos científicos estão 
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diretamente correlacionados com não discussão de temas relacionados a Física Moderna e 

Astrofísica em sala de aula. 

Inferiu-se, nesta pesquisa, que quando abordamos temas relacionados com a origem do 

universo, a formação das estrelas, origem da vida conforme abordados em nossas palestras 

atraem bastante a atenção dos alunos, onde foi possível buscarmos a interdisciplinaridade 

entre as disciplinas de Física, Química e Biologia ao abordarmos o tema sobre Astrobiologia. 

Pode-se verificar nesta pesquisa, mediante os acertos acima de 50% em alternativas 

corretas dos questionários proposto aos alunos das escolas pesquisadas ao final de cada 

palestra, torna-se viável e plausível discutir conceitos de Astrofísica e Física Moderna, através 

de palestras simples com temas interessantes. No entanto, é importante novamente frisar, 

principalmente, na falta de tempo e capacitação profissional por partes dos professores, ou 

seja limitando-os aos conteúdos obrigatórios. 

Podemos concluir, então, que apesar dos fatores citados acima que de certa forma 

contribuem com a dificuldade dos professores das escolas pesquisadas em trabalhar temas 

relacionados à Astrofísica e Física moderna que estão correlacionados com o dia a dia do 

aluno, através da mídia, como abordado em nossas palestras, pode-se levar de maneira 

simples e com poucos recursos computacionais.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

 

 

1. Qual a sua Formação Profissional? (Universidade e ano de formação). 

 

2. Qual a maior dificuldade enfrentada por você professor na preparação da sua 

aula? 

 

3. Sua escola possui laboratório móvel, multimídia ou uma sala específica para 

desenvolver atividades experimentais com seus alunos?  

 

4. Você possui tempo suficiente para preparar uma aula com experimentos, seja 

com materiais do laboratório ou de baixo custo?  

 

5. Você utiliza algum recurso computacional durante suas aulas? 

 

6. Você busca correlacionar a Física presente no dia a dia, com o conteúdo 

desenvolvido em sala de aula com seus alunos? 

 

7. Você trabalha, em suas aulas, conceitos relacionados à Astronomia? E 

Astrofísica? 

 

8. Sua escola possui algum experimento que possa trabalhar conceitos de 

Astronomia? E Astrofísica? 

 

9. Sua escola possui acervo bibliográfico abrangente na área de Física? 

 

10.  Durante a sua formação acadêmica foi oferecida alguma disciplina de 

Instrumentação no Ensino de Física? 

 

11. Você participa ou participou de algum curso de capacitação profissional? Se 

sim onde? 
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12. Você já foi ou pretende ir a reuniões, simpósios ou congressos ligados a 

pesquisa do Ensino de Física? Se sim, onde? 

 

13. Você busca materiais alternativos na elaboração de experimentos que 

exemplifiquem os conceitos Físicos desenvolvidos em sala de aula? Ou não tem tempo para a 

elaboração desse material? 

 

14. Caso você tenha tempo.  Você utiliza esse material alternativo para fixar e 

exemplificar os conteúdos trabalhados em sala de aula? 

 

15. Você acha que o rendimento da sua turma melhoraria ou poderia melhorar se 

você utilizasse recursos variados durante sua aula? 

 

16. Qual a maior dificuldade, em sua opinião, enfrentada pelos alunos na 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Física? 

 

17.  A que você atribui essa dificuldade? 

 

18. Quais são os seus métodos de Avaliação? 

 

19.  Você concorda (ou não) que a dificuldade apresentada pelos alunos com a 

Matemática, principalmente, com relação à Álgebra influência diretamente no rendimento 

desse aluno em relação à disciplina de Física?   

 

20. Cite algumas sugestões, em sua opinião, que poderiam melhorar o Ensino de 

Física a nível de Ensino Médio no Estado de Rondônia.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PALESTRA 1 

 

 

ORIGEM DO UNIVERSO E SUA EVOLUÇÃO 
 

1) O que é ano-luz? 
a) É a velocidade da luz. 
b) (X) Distância que a luz percorre em um 

ano com a velocidade igual a da luz. 
c)  É o tempo em segundos durante 
um ano. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 
2) O que é o Universo? 
a) (X) É o conjunto de tudo o que existe.  
b) É o conjunto de planetas. 
c) São estrelas. 
d) N.D.A (Nenhuma das alternativas).  

 
3) O que são galáxias? 
a) São os planetas. 
b) Agrupamentos de estrelas. 
c) (X) Conjuntos de nuvens de gas e 

poeira, estrelas, planetas, e outros 
corpos celestes.   

d) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
 

4)  Como é formado o sistema solar? 
a) (X) É formado por um conjunto de oito 

planetas, satélites naturais, asteroides e 
cometas. 

b)  É formado por planetas. 
c) É formado por estrelas. 
d) N.D.A (Nenhuma das alternativas).   

 
5) O Sol é uma: 
a)  (X) Estrela. 
b)  Planeta. 
c)  Bola de fogo. 
6)  N.D.A (Nenhuma das alternativas).

6)  O que é o Big-Bang? 
a)  (X) É uma teoria que explica como 

surgiu o universo. 
b)  É a teoria que afirma como surgiu 
o universo. 
c)  É uma teoria que deduz como 
surgiu a Terra. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 
7) Quais os foram os primeiros 
átomos a surgir? 
a)  Hélio e Nitrogênio. 
b)  Oxigênio e Hélio. 
c) (X) Hidrogênio e Hélio. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

  
8)  O que é a Via Láctea? 
a)  É o sistema solar. 
b)  São aglomerados de estrelas. 
c)  (X) É uma galáxia onde se encontra o 

Sistema Solar. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 
9)   Qual a idade da Terra? 
a) Aproximadamente 3 bilhões de 
anos. 
b) (X) Aproximadamente 4,5 bilhões de 

anos.  
c)  4,5 bilhões de anos.  
d)   N.D.A (Nenhuma das 
alternativas). 

 
10)  Qual é o único planeta no Sistema 
Solar que possui agua no estado liquido? 
a) Marte. 
b) Saturno. 
c) Urano. 
d) (X) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PALESTRA 2 

 

 

FORMAÇÃO DE ESTRELAS, GALÁXIAS E BURACOS NEGROS 

 

1) O que são as estrelas? 
a) (X) São corpos celestes que possuem 

luz própria. 
b) São aglomerados de galáxias.  
c)  São nebulosas. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
 
2) Como são formadas as galáxias: 
a) (X) É um enorme agrupamento de 

estrelas.  
b) São corpos celestes. 
c) Reações que ocorrem no seu 
interior. 
d) N.D.A (Nenhuma das alternativas).  
 
3) O que são Nebulosas? 
a) Galáxias. 
b) Aglomerados de estrelas. 
c) (X) Conjuntos de gases e poeiras.   
d) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
 
4) Quais os elementos químicos que 
formam as estrelas: 
a) (X) Hidrogênio e Helio. 
b) Hidrogênio e Oxigênio. 
c) Oxigênio e Helio. 
d) N.D.A (Nenhuma das alternativas).   
  
5)  O que acontece com a estrela 
quando acaba seu combustível (quando ela 
morre): 
a) Se transforma em um buraco negro. 
b)  (X) Se expande até se explodir. 
c) Se transforma em uma gigante 
vermelha. 
d) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
 

6) O que é um Buraco Negro:  
a)  Uma estrela. 
b) (X) É um corpo celeste que possui uma 

densidade muito alta. 
c)  Uma galáxia. 
d)   N.D.A (Nenhuma das 
alternativas). 
 
7)  O Sol é uma: 
a) (X) Estrela. 
b)  Planeta. 
c)  Bola de fogo. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
 
8) As estrelas que possuem maior 
tempo de vida são as que possuem: 
a)  Maior tamanho. 
b)  Tamanho médio. 
c) (X) Menor tamanho. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
  
9)  Podemos afirmar que as estrelas: 
a)  Nunca morrem. 
b)  Nascem e morrem. 
c) (X) Nascem, crescem e morrem. 
d)  N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
 
10)   A luz das estrelas provém de: 
a) (X) Reações que ocorrem no seu 

interior. 
b) Corrente elétrica.  
c)  Luz do Sol. 
d)   N.D.A (Nenhuma das alternativas) 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PALESTRA 3 

 

 

ASTROBIOLOGIA                                                            Série:_______________ 

1) O que estuda a Astrobiologia? 

a) Estuda a vida na Terra. 

b) Estuda a evolução do Universo. 

c) Estuda as estrelas. 

d) (X) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do planeta Terra. 

 

2) Quais as condições necessárias para criar vida? 

a) Água, luz e oxigênio. 

b) Oxigênio e poeira estelar. 

c) (X) Um liquido onde as reações químicas ocorrem, um elemento para formar compostos 

facilmente e uma fonte de energia. 

d) Oxigênio e Luz. 

 

3) Qual das alternativas reúne algumas condições para um planeta ser habitável? 

a) (X) Ele tem uma fonte de energia quase inesgotável e a gravidade é forte o suficiente para 

reter uma atmosfera e bastante fraco para não destruir a vida na Terra. 

b) Água e oxigênio. 

c) Luz, poeira estelar e água. 

d) Atmosfera e luz. 

 

4) Quais os planetas do nosso sistema solar estão na zona habitável? 

a) Marte, Urano e Mercúrio. 

b) Terra, Saturno e Marte. 

c) (X) Vênus, Terra e Marte. 

d) Plutão e Saturno. 
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5) O que são organismos extremófilos? 

a) São organismos que habitam em condições naturais. 

b) (X) São organismos muito simples que se adaptam a situações extremas com facilidade. 

c) São organismos que vivem em oceanos. 

d) São organismos que vivem em regiões com temperaturas negativas. 

 

6) Quais teorias são mais aceitas para a origem da vida? 

a) (X) Oparin, Panspermia e matéria orgânica no espaço. 

b) Teoria da evolução de Charles Darwin. 

c) Teoria da relatividade. 

d) Teoria das cordas. 

 

7) Qual elemento químico mais comum no universo? 

a) (X) Hidrogênio. 

b) Carbono. 

c) Oxigênio. 

d) Metano. 

 

8) O que significa “zona de habitabilidade”? 

a) Uma faixa ao redor da galáxia situada distâncias que permitem temperaturas compatíveis 

com a presença de oxigênio. 

b) Limite biologicamente permitido onde os organismos pluricelulares podem se desenvolver 

sem a interferência de serem externos. 

c) Conjunto de locais permitidos onde organismos unicelulares podem habitar, viver e se 

reproduzir. 

d) (X) Uma faixa ao redor do sol situada a distâncias que permitem temperaturas compatíveis 

com a presença de água liquida. 

 

9) Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema solar como o planeta irmão da 

Terra. São ambos semelhantes em dimensão, massa, densidade e volume. Qual é esse 

planeta? 

a) Marte. 

b) Saturno. 

c) (X) Vênus. 
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d) Júpiter. 

 

10)  Sobre as principais funções da atmosfera terrestre no desenvolvimento e preservação da 

vida, escolha a alternativa mais correta: 

a) A atmosfera contém oxigênio livre, o que foi fundamental para o surgimento da vida na 

Terra. 

b) (X) A atmosfera retém a energia luminosa proveniente do Sol e absorvida pela Terra 

durante o dia, evitando variações excessivas de temperatura. 

c) A atmosfera causa erosão na superfície, devido às chuvas e aos ventos, o que torna o 

relevo mais suave e propenso a vida. 

d) Refletir a luz do Sol e manter a estabilidade da órbita da Lua, são as contribuições mais 

importantes da atmosfera da Terra para a manutenção da vida. 


