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Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em per-
feitas condições de uso.  

Ciências 
Ensino Fundamental 
 
ENCCEJA 
Exame Nacional para certificação 
De competências de jovens e adultos 



Conhecimento científico: importante aliado da população 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimento científico: importante aliado da população 

3 

© O MEC/INEP cede os direitos de reprodução deste material às Secretarias de Educação, que poderão reproduzi-lo respeitando a integridade da obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação Geral do Projeto 
Maria Inês Fini 
 
Coordenação de Articulação de Textos do Ensino Fundamen-
tal 
Maria Cecília Guedes Condeixa 
Coordenação de Texto de Área 
 
Ensino Fundamental Ciências 
Maria Terezinha Figueiredo 
Leitores Críticos 
 
Área de Psicologia do Desenvolvimento 
Márcia Zampieri Torres 
Maria da Graça Bompastor Borges Dias 
Leny Rodrigues Martins Teixeira 
Lino de Macedo 
 
Área de Ciências 
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
Luis Carlos de Menezes 
Luiz Roberto Moraes Pitombo 
Regina Cândida Ellero Gualtieri 
 
Diretoria de Avaliação para Certificação de Competências 
(DACC) 
Equipe Técnica 
Ataíde Alves – Diretor 
Alessandra Regina Ferreira Abadio 
Célia Maria Rey de Carvalho 
Ciro Haydn de Barros 

Clediston Rodrigo Freire 
Daniel Verçosa Amorim 
David de Lima Simões 
Dorivan Ferreira Gomes 
Érika Márcia Baptista Caramori 
Fátima Deyse Sacramento Porcidonio 
Gilberto Edinaldo Moura 
Gislene Silva Lima 
Helvécio Dourado Pacheco 
Hugo Leonardo de Siqueira Cardoso 
Jane Hudson Abranches 
Kelly Cristina Naves Paixão 
Lúcia Helena P. Medeiros 
Maria Cândida Muniz Trigo 
Maria Vilma Valente de Aguiar 
Pedro Henrique de Moura Araújo 
Sheyla Carvalho Lira 
Suely Alves Wanderley 
Taíse Pereira Liocádio 
Teresa Maria Abath Pereira 
Weldson dos Santos Batista 
 
Capa 
Marcos Hartwich 
Ilustrações 
Raphael Caron Freitas 
Coordenação Editorial 
Zuleika de Felice Murrie 

C569   Ciências : livro do estudante : ensino fundamental / Coordenação :  
  Zuleika de Felice 
 
  Murrie. — 2. ed. — Brasília : MEC : INEP, 2006. 
  238p. ; 28cm. 
 
 
 
  1. Ciências (Ensino fundamental). I. Murrie, Zuleika de Felice. 
   
 

CDD 372.35 

Ciências 
Ensino Fundamental 
 
ENCCEJA 
Exame Nacional para certificação 
De competências de jovens e adultos 



Conhecimento científico: importante aliado da população 

4 



Conhecimento científico: importante aliado da população 

5 

Capítulo VII 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO: IMPORTANTE ALIADO DA POPULAÇÃO 
DIAGNOSTICAR PROBLEMAS, FORMULAR QUESTÕES E PROPOR SOLUÇÕES A PARTIR 
DE CONHECIMENTOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS EM DIFERENTES CONTEXTOS. 
 

Margarete Artacho de Ayra Mendes 
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Conhecimentos científico um importante aliado da população 
Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, obser-
vamos fenômenos naturais, como o cair da chuva ou o desabrochar 
de uma flor.  
Outros fenômenos ocorrem devido à atividade humana, como a ilu-
minação elétrica ou o desmoronamento de uma estrada. O não en-
tendimento de muitos desses fenômenos, além de levar a conclu-
sões superficiais e muitas vezes supersticiosas, podem causar pre-
juízos de diversas grandezas. Lavar os alimentos sem cuidado por-
que não vemos os micróbios a olho nu pode nos contaminar e conta-
minar nossa família, inclusive crianças pequenas. “Enxergar” os microrganismos, e tantos outros eventos, 
com os olhos do conhecimento científico é uma atitude necessária a cada um de nós e à coletividade. 
Algumas vezes atitudes individuais, como no caso da higiene pessoal e dos alimentos, são suficientes para 
afastar problemas e dificuldades no nosso cotidiano, outras vezes não. A poluição do ar, a escassez de água 
e epidemias são exemplos de problemas que exigem ações coletivas para sua solução. 
Mas para que os conhecimentos sejam compreendidos e utilizados, é necessário mais do que ler com aten-
ção os textos que ensinam Ciências. É necessário aprender a retirar dos textos as informações que realmen-
te nos interessam; perder o medo e sermos ousados para fazer, em determinado momento, perguntas sobre 
fatos que passam muitas vezes despercebidos; pesquisar aquilo que realmente nos intriga; saber fazer um 
experimento com cuidado e de modo que nos ensine alguma coisa. Até mesmo escutar a letra de uma músi-
ca com atenção, observar uma paisagem ou um quadro, pode nos fornecer muitas informações.  
Atualmente, é comum encontrar mapas, tabelas, gráficos em livros, revistas e jornais, até mesmo em noticiá-
rio da televisão. O que podemos aprender com eles? Como compreender o fenômeno da seca olhando um 
mapa? Como compreender a necessidade de economizar água olhando um gráfico?    
Nossa intenção é oferecer atividades que estimulem a sua reflexão sobre os modos como nós observamos a 
natureza, retiramos informações dos fenômenos observados e utilizamos ou não essas informações na cons-
trução de condições que tornam a vida mais adequada, como uma previsão de tempo cada vez  mais segura, 
por exemplo.   
Pensar sobre coisas que sabemos que acontecem sempre, mas que não sabemos ao certo o motivo de acon-
tecerem, pode ser um importante ponto de partida. É o despertador que não toca, o leite que azeda, a comida 
que estraga fora da geladeira ou o pão que precisa “descansar” para crescer. Esses fatos não acontecem por 
um único motivo apenas. Aqui, o desafio é descobrir as variáveis envolvidas nesses eventos, pois eles de-
pendem de  várias condições, como o calor, o ajuste de botões, a energia elétrica e a atividade de microrga-
nismos, entre outros. 
Uma das maiores contribuições do conhecimento científico está na identificação de condições e procedimen-
tos adequados à manutenção da saúde  e à geração de técnicas de intervenção médica na  cura de doenças. 
Por isso é possível afirmar que, quando o assunto é saúde, o conhecimento é um grande aliado da popula-
ção. 
Os conhecimentos científicos nos permitem, muitas vezes, entender situações inusitadas como a volta de do-
enças e epidemias antes controladas e estabelecer a responsabilidade de todos os envolvidos, inclusive eu e 
você. Assim, podemos responder a interrogações como: por que a dengue está de volta? Como pode uma 

doença que estava praticamente desaparecida voltar com tal força? Como 
se defender contra essa situação? 
O estudo das Ciências Naturais adquire mais sentido quando ajuda a sua 
vida hoje, agora. A idéia é buscar sempre explicar fatos e fenômenos que 
observamos cotidianamente. Pense nisso enquanto estiver estudando e, 
principalmente, quando conversar com pessoas amigas e seus familiares. 
O conhecimento científico pode ser um grande aliado da população na bus-
ca de soluções para o seu cotidiano. 
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OLHANDO O MUNDO E APRENDENDO CIÊNCIAS NATURAIS 
Veja como o artista plástico de Aracaju, Rodrigo Lacerda, retrata uma cena tipicamente brasileira.  
Observe, atentamente, todos os detalhes dos quadros. 

1—Desenvolvendo competências 
Vamos analisar quais informações esse desenho 
nos transmite e o que podemos aprender com sua observação cuidadosa. Ele traz informações sobre a pai-
sagem e sobre a vida de quem mora nessa região do Brasil. 
a) Qual a sua impressão em relação à paisagem? 
b) Qual a sua impressão sobre a vida dessa família? 
c) De qual região você acha que ela é? Por quê? 
d) Por que a família vai embora para um lugar que fica longe de sua terra, de seus parentes e de pessoas 
amigas de toda vida? 
 
Em seu estilo leve, o artista nos transmite a sensação de calor intenso e um certo abafamento. O Sol é gigan-
tesco, o solo é seco, pedras pontuam a paisagem aqui e ali. Um lagarto Teiú e uma caveira de gado parecem 
nos contar que não chove faz tempo. É a seca castigando o sertão. 
Olhando a paisagem e as pessoas com bastante atenção, e analisando cuidadosamente seus detalhes, po-
demos formular uma hipótese para explicar o que está acontecendo: “Essa família está indo embora por cau-
sa da seca”. E mais, pelas roupas e calçados e até pela ausência de sandálias nos pés do menino, pela pou-
ca bagagem e pela magreza das pessoas ficamos com a certeza de que partem levando consigo a miséria do 
sertão seco. E, também, que faltam investimentos que melhorem as condições de vida dos que vivem nessa 
região brasileira. 
 
2—Desenvolvendo competências 
Em 1973 Fagner gravou o clássico “O último pau-de-arara”, de Venâncio Corumbá e José Guimarães, no dis-
co Manera Fru fru manera. A letra dessa música fala da importância da chuva na vida das pessoas. Leia este 
trecho e procure reconhecer as informações que ele nos traz. 

 
a) O que Venâncio Corumbá e José Guimarães estão nos contando, quando 
dizem na sua bela canção que “A vida aqui só é ruim quando não chove no 
chão” e “mas se chover dá de tudo comida tem de porção”? 
b) Quando cantam “só deixo o meu Cariri no último paude- arara” – transporte 
típico do migrante que foge da seca, estão afirmando que a vontade é ir embora 
ou ficar em casa, no seu lugar? 
c) Por que a seca provoca a fome, a miséria, de quem vive de plantar e vender 
sua produção? 
 
 

LACERDA, Rodrigo. A família. [S.l.; s.n.], 2002. (Série: Os retirantes). 

A vida aqui só é ruim 

quando não chove no chão 

mas se chover dá de tudo 

comida tem de porção 

tomara que chova logo 

tomara meu Deus tomara 

só deixo o meu Cariri 

no último pau-de-arara  
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A letra da música nos diz que quando chove a comida é farta. Então, é possível concluir que quando chove 
a miséria é menor, pois se a plantação cresce, as pessoas têm o que comer e ainda sobra um pouco para 
vender e comprar o que precisam para viver. Por isso, “tomara que chova logo tomara meu Deus tomara”, 
pois sem água não dá para viver, são obrigados a partir – vida de retirante. 
A família do quadro vai para São Paulo, isso se vê pela plaquinha “São Paulo 3.000 km”. Mas de qual lugar 
essa família está saindo? Onde há seca no Brasil? 
 
Observe cuidadosamente o mapa do Brasil e suas legendas; não se esqueça de que o título informa quais 
informações vão ser apresentadas. 
 
3—Desenvolvendo competências 

Esse mapa nos conta quanto choveu em alguns locais do Brasil no período de 1º a 15 de abril de 2002. Di-
zer que em São Paulo choveu cerca de 50mm (50 milímetros) quer dizer que, se a água que choveu nesses 
15 dias ficasse acumulada, formaria uma camada de aproximadamente 50mm de altura, ou 5cm. 
Essas informações fornecidas diretamente pelo mapa nos levam a outras. Por exemplo, observamos no 
mapa que o lugar onde choveu menos foi na região Nordeste; então, o Nordeste brasileiro é o lugar mais 
seco dos que estão indicados. Assim, podemos concluir que o quadro e a música se referem ao Nordeste 
brasileiro. 
a) Na atividade anterior você previu o lugar de origem da família retratada no quadro apresentado. Quais 
conhecimentos você usou para fazer sua previsão? 
b) O estudo desse mapa ajuda a melhorar sua resposta? Por quê? 
 
A água é tão importante para a nossa vida que obriga as pessoas a mudarem de casa, bairro, cidade e até 
região, quando sua falta é contínua, como no caso de famílias que vivem em regiões de muita seca. 
Por que sem água animais e plantas morrem? Não há vida sem água? 
Nosso desafio é entender a dependência que temos em relação à água e, para isso, há várias fontes de 
informações, além dos quadros e das  músicas. Há informação em textos de jornais, revistas, folhetos infor-
mativos, cartazes e textos de livros que veiculam informações científicas. 
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4—Desenvolvendo competências 
O texto “A água e as plantas” dá algumas explicações sobre o uso da água pelas plantas, esse é o seu tema 
ou assunto. 
 
A ÁGUA E AS PLANTAS 
– Eu nunca vi água subir – disse Zezinho, desconfiado. 
– É porque a gente não vê, mas que ela sobe, sobe. 
– Como assim? 
– A água sobe por dentro das plantas. Primeiro, as raízes retiram a água da terra, que foi molhada pela chu-
va. Depois, a água sobe pelo tronco ou caule, dependendo da planta, e então vai para as folhas, os frutos e 
as flores. É assim que as plantas obtêm água, já que elas não têm boca para beber. 
– E planta precisa de água? 
– Com certeza. Quando a planta está murcha, é sinal de que está com falta de água. Então, devemos molhar 
a terra para ajudá-la a se recuperar. A planta que fica muito tempo sem água morre. As plantas têm um líqui-
do chamado seiva, que é feito, em boa parte, por água com substâncias nutritivas dissolvidas. A seiva circula 
nas plantas. Conforme vai circulando deixa alimentos em todas as partes da planta. 
– E, depois de circular pela planta, o que acontece com a água? 
– Ah, Zezinho, boa pergunta. Assim como nós temos poros, que são esses furos na pele por onde sai o suor, 
as plantas têm buracos muito pequenos, por onde a água sai. 

Adaptado da revista Ciência Hoje das Crianças, n. 60, 1996. 
 
Assinale no texto onde estão as respostas para essas duas perguntas. 
a) Como as plantas conseguem água? 
b) Como a seiva leva alimentos para todas as partes da planta? 
 
Agora, responda relacionando as informações do texto com o que você já sabe: 
c) Por que uma planta morre se ficar muito tempo sem água? 
d) O cacto é uma planta que vive bem no sertão nordestino. Como ele permanece vivo durante o período de seca? 
 
5—Desenvolvendo competências 
Este outro texto continua relacionando água e seres vivos. O primeiro fez a relação da água com as plantas, 
este acrescenta os animais. 
 

AS AVES NA NATUREZA 
Os beija-flores têm o bico comprido. Sua língua também é comprida, comprida e grudenta. Com a língua, os 
beija-flores apanham insetos no ar, nas flores e nas cascas das árvores. É muito importante que os beija-
flores comam insetos que comem plantações e também os insetos que transmitem a malária. Os beija-flores 
também comem néctar. O néctar é uma água açucarada que está dentro das flores. 
Adaptado da revista Ciência Hoje das Crianças, FUNBEC, n. 1, 1985. 
 
a) De onde vem a água do néctar que os beija-flores apreciam? 
b) Por que um pedaço de melancia bem fresquinha mata nossa sede? 
 
6—Desenvolvendo competências 
Lembre-se, nosso desafio é responder à questão “Não há vida sem água?”. Em busca de informações para 
resolver essa questão, você estudou dois textos que explicitaram o uso da água pelos vegetais e a obtenção 
de água pelos animais a partir dos vegetais. Agora vamos investigar a relação entre a água e o corpo huma-
no através de um esquema ilustrativo. respondendo ao desafio inicial. 
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Entre as frases abaixo, selecione aquela que considera mais adequada para título desse 
esquema e escreva-a no lugar indicado título do texto. 
• A importância do exercício físico na manutenção da saúde. 
• Funções da água no nosso corpo. 
• A água faz parte do nosso corpo.   

Brincando um pouco com as informações científicas, podemos dizer que somos uma poça d’água, já que 
mais da metade do nosso corpo – 70% – é água. E nós parecemos tão sólidos! 
A maior parte da água que ingerimos (nós e outros animais também) vai fazer parte do nosso fígado, rins, 
músculo, sangue e até ossos! Uma parte fica no corpo, outra sai através da urina, suor ou durante a expira-
ção – saída do ar de dentro dos nossos pulmões. A água regula a temperatura do corpo através do suor. A 
água transporta substâncias alimentares para nutrir todas as células do nosso corpo e também recolhe algu-
mas substâncias tóxicas que produzimos e precisam ser eliminadas pelos órgãos excretores. Substâncias 
tóxicas são substâncias que intoxicam o corpo, que fazem mal à saúde e precisam ser eliminadas. 
Com certeza a água faz parte do nosso corpo, e é por isso que podemos afirmar “Água é vida” porque a vida, 
tal como conhecemos aqui no nosso planeta, não é possível sem água. 
 
REGISTRANDO ALGUMAS CONCLUSÕES 
Como vimos, muitas vezes podemos encontrar informações sobre fatos naturais – como a seca – nos lugares 
menos esperados, como desenhos de artistas e músicas. 
Outras vezes, prestando atenção ao mundo que nos cerca, podemos retirar informações importantes, ao ob-
servar uma planta murcha que se recupera quando regada, o uso da água para a higiene pessoal e ambiental 
e a sede nos animais. 
Para entender cada uma dessas observações, precisamos identificar o que já sabemos sobre o observado e 
procurar informações para responder às perguntas que ainda desconhecemos a resposta. Isso pode ser feito 
combinando leitura de textos em livros e revistas de informação científica, jornais, análise de mapas, tabelas, 
conversas etc. É possível não só entender o observado como, também, solucionar um problema e, no nosso 
caso, entender a importância da água para a vida. 
 
MAIS CONFORTO E TRANQÜILIDADE NO NOSSO DIA-A-DIA 
Evitar a seca e buscar a água sempre foi uma necessidade humana, por isso nos preocupamos em saber que 
tempo vai fazer: se vai chover ou não e, também, se vai fazer frio ou calor. 
O ser humano já sentia essa necessidade em épocas antigas – quando vivia de caça, pesca e coleta de fru-
tos e outros alimentos vegetais. Isso porque os animais se escondem em tempos chuvosos dificultando a ca-
ça e ainda as frutas rareiam em tempos secos. 
Quando nossos ancestrais aprenderam a cultivar alimentos e criar animais, a previsão do tempo ficou ainda 
mais importante. Inicialmente, ela se dava através de observações do comportamento dos animais. Veja:  
Cigarra cantou, calor chegou. 

Título do texto 
Pele - 70% 
Osso - 30% 

Gordura - 20% 
Rins - 80% 

Fígado - 70% 
Músculos - 75% 
Sangue - 80% 
Urina - 95% 
Saliva - 98% 
Suor -99% 

Leite materno—88% 
Sêmen—90% 
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Quando se aproxima temporal, gado se junta no curral. 
Você conhece outro dito popular como esses? Onde o ouviu?  
Ele “dá certo”, ou seja, prevê o tempo acertadamente? 
Qual a importância da previsão do tempo no seu dia-a-dia? Alguns trabalhos, como vender refrigerantes na 
praia, dependem do tempo. No seu trabalho o tempo é importante? 
Atualmente, a previsão do tempo atmosférico – ou, simplesmente, previsão do tempo – é usada para saber 
se é preciso ou não levar o guarda chuva ao sair de casa, mas também para organizar a produção agrícola, 
ou ainda, na previsão de catástrofes como furacões, terremotos ou maremotos, salvando milhares de vidas. 
A previsão do tempo atmosférico continua sendo feita a partir da observação da natureza. Mas, agora, a fonte 
de informações não é mais o comportamento de animais e, sim, medidas do comportamento de condições 
atmosféricas específicas recolhidas por instrumentos precisos. 
Para fazer a previsão do tempo, a meteorologia – ciência que estuda a atmosfera – precisa de milhares de 
pontos de observação distribuídos em todos os lugares do mundo. Esses pontos de observação são as esta-
ções meteorológicas. Existem estações meteorológicas aéreas (em balões meteorológicos e satélites artifici-
ais), marítimas (em navios e bóias) e terrestres. 
As informações colhidas em cada estação são continuamente enviadas a centros meteorológicos mundiais. 
Nesses centros, as informações são reunidas em computadores e estudadas com a finalidade de produzir 
previsões, cada vez mais confiáveis sobre as flutuações do tempo atmosférico. 
A necessidade de medir o comportamento das condições atmosféricas exigiu a construção de diversos apare-
lhos e instrumentos. Assim, a direção do vento é medida pela biruta ou pelo catavento, e sua velocidade pelo 
anemômetro; a quantidade de chuva que cai em um lugar é medida pelo pluviômetro; o barômetro mede a 
pressão do ar; o higrômetro, a umidade e o termômetro, a temperatura do ar. 
Desses, o termômetro é o mais comum no nosso dia-a-dia. Vamos estudá-lo entendendo seu uso e funciona-
mento, percebendo como a aplicação de conhecimentos sobre fenômenos da natureza pode ser importante 
na nossa vida. 
O termômetro é utilizado para medir temperaturas em diversas situações. É usado, por exemplo, para acom-
panhar a variação da temperatura do nosso corpo em situações específicas, como a febre, e para controlar a 
temperatura da água de aquários, mantendo o  ambiente adequado aos seres que aí vivem. 
O termômetro permite medidas de temperatura mais confiáveis, pois quando dizemos que achamos o dia 
quente, o mar frio ou o banho morno, estamos nos referindo a sensações de frio ou calor que sentimos com a 
pele. A percepção dessas sensações pode variar: por exemplo, a temperatura do leite pode ser excessiva 
para uma pessoa e agradável para outra; um dia pode ser considerado muito quente para uma pessoa en-
quanto outra considera que o tempo está bom. 
Mas o hábito de dizer se algo está quente, morno ou frio usando apenas nossas sensações pode criar confu-
sões. Uma atividade experimental pode ajudar essa percepção. 
 
7—Desenvolvendo competências 
ATENÇÃO! SE VOCÊ NÃO TEM O HÁBITO DE MEXER EM FOGÃO, PEÇA AJUDA PARA AQUECER A ÁGUA, EVITANDO 
ACIDENTES COM FÓSFORO E GÁS OU ÁGUA QUENTE. 

Procedimento 
 I. Prepare três vasilhas, uma com água quente, outra com água morna e a terceira com água fria. 
II. Coloque uma mão dentro da água fria, a outra mão na água quente e conte lentamente até dez. 
III. Retire as mãos e coloque-as, imediatamente, na água morna. 
a) Suas sensações coincidem com a realidade? 
b) É fácil distinguir morno de quente e morno de frio? 
 
Com a invenção do termômetro, essa dificuldade foi superada, pois as medidas realizadas independem das 
sensações das pessoas. Com o uso do termômetro, a informação fica mais confiável. O termômetro mede o 
quanto um corpo está mais quente ou menos quente do que outro e indica isso em uma escala numérica. No 
Brasil, a escala utilizada é em graus Celsius (ºC). Esses termômetros indicam que a água ferve a 100ºC e 
congela a 0ºC (lê-se: a água ferve a cem graus Celsius e congela a zero grau Celsius.). 
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8—Desenvolvendo competências 
Observe cuidadosamente os termômetros a seguir e as legendas de cada um. Os tamanhos destes termôme-
tros não estão em escala. O termômetro de laboratório é cerca de duas vezes o tamanho do termômetro do-
méstico. 
O conhecimento utilizado para a construção desses termômetros é o comportamento de líquidos, como o ál-
cool ou o mercúrio, quando são aquecidos e esfriados. Quando recebem calor, os gases e a maioria dos líqui-
dos se expandem e ocupam maior volume. Quando perdem calor, se contraem e ocupam menor volume. 
Se o bulbo do termômetro é aquecido pelo nosso corpo, pelo ar ou ao entrar em contato com um material 
com muita energia térmica, o líquido que está dentro dele também se aquece e se dilata, subindo pelo fino 
tubo de vidro. Quando o líquido esfria, ele se contrai e volta para o bulbo. 

 
Agora responda: 
a) Qual termômetro da figura acima indica a temperatura mais alta? 
b) Qual indica o corpo ou lugar mais quente? 
c) Qual temperatura indica maior energia térmica? 
d) Como é feita a medida da temperatura em cada termômetro? 
e) Se você colocar o bulbo de um termômetro em contato com água quente e notar que ele sobe até o núme-
ro 50 da escala, qual a temperatura da água? 
f) E se colocar um termômetro dentro do congelador, sem apoiar o bulbo nas paredes do congelador, esse 
termômetro está medindo a temperatura do quê? 
 
9—Desenvolvendo competências 
O experimento a seguir ajuda a entender como a maioria dos líquidos e gases 
se comporta quando são esfriados e aquecidos. Vamos utilizar a expansão e 
contração do ar, que é um mistura de gases, para a atividade ser de fácil execu-
ção. 
Procedimento: 
I. Amarre um balão de borracha na boca de uma garrafa “vazia”. 
II. Coloque a garrafa dentro de uma vasilha com água quente e observe o que 
acontece. 
III.Coloque a seguir a garrafa em uma vasilha com água gelada e observe o que 
acontece. 
a) Por que no primeiro item a palavra vazia está entre aspas (“vazia”)? 
b) O que você acha que vai acontecer? Escreva na tabela abaixo a sua previ-
são. Escreva também a sua observação após realizar o experimento. 
 

No termômetro acima contém mercúrio dentro do bulbo de onde parte um tubo finíssimo. Se o 
bulbo for aquecido, o mercúrio se aquece e se expande subindo pelo tubo fino até um determina-
do ponto. Esse ponto indica a temperatura do corpo que está em contato com o bulbo. 
No termômetro ao lado contém álcool colorido. Quando aquecido, o álcool se expande e sobe 
pelo tubo fino. 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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Atenção! Antes de continuar a leitura do texto, faça a atividade, pois, assim, a explicação fica mais clara. 
A garrafa aparentemente “vazia” está cheia de partículas invisíveis de ar. Quando a garrafa é colocada em 
água quente, o ar que está dentro dela se aquece e expande, enchendo o balão de borracha. Isso acontece 
por que quando o ar recebe calor ele fica com energia térmica maior, isto é, suas partículas ficam mais agita-
das, se chocam mais, se expandindo e enchendo o balão. 
Ao mergulharmos a garrafa na água gelada, o ar que está dentro dela perde calor e suas partículas se agitam 
menos, diminuindo os choques, se contraindo e esvaziando a bexiga. 
O comportamento de se expandir e contrair, conforme sua energia térmica aumenta ou diminui, é uma propri-
edade dos gases e da maioria dos líquidos.  
 
REGISTRANDO ALGUMAS CONCLUSÕES 
A construção de equipamentos diversos e o seu funcionamento se baseiam em propriedades de materiais 
estudados pelas Ciências Naturais. No caso dos termômetros, a propriedade utilizada foi a expansão e con-
tração de líquidos em função do calor que recebem ou cedem. Esse é apenas um exemplo de como os co-
nhecimentos científicos propiciam a construção de instrumentos que têm sido de grande valia tanto para a 
medicina, como para a previsão meteorológica. 
 
AS COISAS NÃO ACONTECEM SEM MOTIVO 
Flores desabrocham, abrem-se em esplendor e murcham. Raios riscam o céu em tempestades fabulosas. O 
cheiro da massa de um bolo no forno anuncia seu preparo. Aparelhos podem deixar de funcionar. Nós conhe-
cemos bem tudo isso, mas entender suas causas não é nada simples. Muitos fatores precisam ser analisa-
dos, pois cada fato pode ter mais do que um motivo ou causa. Esses fatores chamam-se variáveis. Pense em 
um aparelho bem comum, o despertador. Se um dia você perde a hora porque ele não tocou, depois do susto 
ao ver as horas, o que você faz? 
Provavelmente, vai investigar se de fato o colocou para despertar, checando os passos do procedimento ade-
quado. Se estiver tudo ok, vai investigar o funcionamento do despertador: se ele for movido a pilha, vai ver se 
a pilha está bem colocada, ou seja, vai verificar as variáveis envolvidas no seu funcionamento. 
Às vezes temos clareza do que está em jogo, outras vezes não. Podemos nos defrontar com fenômenos se-
melhantes sem perceber relação entre eles. Um bom exemplo disso pode ser observado na culinária: em di-
versas receitas encontramos recomendações para aquecer ou manter aquecido este ou aquele ingrediente. A 
atividade a seguir ilustra esse fato. 
 
10—Desenvolvendo competências 
Uma receita caseira para preparação de coalhada (iogurte) recomenda misturar leite morno com limão, dei-
xando a mistura aquecida e em repouso durante algumas horas. 
Elaborando hipóteses:  
a) Por que há a recomendação de usar leite morno e deixá-lo aquecido?  
b) Também no processo de fabricação de pão é costume usar água ou leite morno e deixar os pães em lugar 
quente e abafado para crescerem mais rapidamente. Você consegue encontrar uma explicação para essa 
prática? 
c) Todo mundo sabe que em dias de calor, não se deve deixar alimentos fora da geladeira, pois o calor azeda 
os alimentos. Você sabe disso, mas consegue explicar?  

Garrafa Resultado previsto  Resultado observado 

Inicial   

Colocada em água quente   

Colocada em água gelada   
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O desafio que está sendo proposto a você é investigar a influência que a variação da temperatura (medida da 
energia térmica) tem sobre alguns fatos que observamos no nosso dia-a-dia. Alguns medicamentos, principal-
mente antiácidos e algumas vitaminas, podem ser encontrados sob a forma de comprimidos efervescentes. 
Eles se desmancham, produzindo bolhas, assim que entram em contato com a água. 
Vamos usar a efervescência para estudar a influência do calor em situações diversas do nosso dia-a-dia. 
 
Mas vamos começar entendendo a efervescência. 
Você já pensou no que pode causar tal fato? Já pensou de onde vêm as bolhas e o gosto que fica na água 
após a efervescência terminar? 
Pode-se explicar esse fato da seguinte forma: toda vez que uma ou mais substâncias se transformam em ou-
tra(s) substância(s) dizemos que está acontecendo uma reação química. Nesse caso, as substâncias do com-
primido se transformaram, produzindo novas substâncias, com gosto diferente, inclusive. As substâncias que 
se transformam nas reações químicas são chamadas reagentes e as produzidas são chamadas produtos. 
Veja agora um possível diálogo, sobre comprimidos efervescentes, entre um (P) professor ou professora de 
Ciências e uma (A) aluna ou aluno. 

 
Essa última pergunta é fundamental, pois se refere à variável que queremos estudar – o calor. 
Variáveis são circunstâncias que podem influenciar de um modo ou de outro fenômenos naturais ou induzidos 
pela atividade humana. Conhecendo-as é possível controlar o fenômeno, havendo, inclusive, possibilidade de 
adequá-lo à conveniência de quem o estuda. 

ORA, BOLHAS! 

(P) Por que a água muda de gosto ao final da efervescência? E as bolhas ? 

(A) Bem, o gosto que fica na água é um produto da reação química. 

(P) Legal, mas gosto é uma substância ou .... 

(A) Já entendi! O gosto não é um produto. O gosto é o sabor da substância que se forma e que fica na água, então essa subs-

tância é que é um produto! Bem legal, entendi. Mas, e as bolhas? 

(P) É, e as bolhas? Elas são substâncias ou, tal como o sabor, elas indicam que uma substância nova está presente? 

(A) Huuummm ... 

(P) Você já viu alguma outra situação onde se formam bolhas em um líquido? 

(A) Quando abro a garrafa de um refrigerante ou de água mineral com gás sobem bolhas. 

(P) Pois é, quando você abre uma garrafa de água mineral com gás sobem bolhas. Mas na garrafa de água mineral sem gás 

sobem bolhas? 

(A) Não. 

(P) Então, como surgem as bolhas na água com gás? 

(A) É um gás que forma as bolhas no líquido? 

(P) Sim, é isso mesmo: quando abrimos a garrafa, o gás, dissolvido sob pressão, sobe e borbulha na água. E no caso de uma 

reação química, como ocorre a efervescência? 

(A) Um dos produtos é um gás? 

(P) Isso mesmo, a efervescência produz o gás carbônico (CO2), que forma as bolhas. 

(A) É bem bacana entender como essas coisas acontecem! Bem, até logo e um abraço. 

(P) Só mais uma pergunta, faz diferença usar a água gelada e água aquecida? 

(A) Ih! 
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11—Desenvolvendo competências 
O desafio proposto a seguir é descobrir se o calor influencia a efervescência, ou seja, se o calor acelera a 
efervescência ou a deixa mais lenta. Pense num procedimento para investigar experimentalmente essa hipó-
tese. 
Pensou? Então continue a leitura! 
Você pensou em colocar um comprimido em água quente e outro em água fria? Esse pode ser um bom cami-
nho. Mas atenção! Para comparar os resultados e poder concluir alguma coisa sobre o tempo de efervescên-
cia, a quantidade de água, o tipo de comprimido e o tamanho dos comprimidos precisam ser semelhantes, 
pois todas essas variáveis influenciam o resultado. O esquema explicativo abaixo indica procedimentos ade-
quados para a realização desse experimento. Providencie o material necessário e faça o que é proposto, cui-
dando para não se queimar ao esquentar a água. 

a) Registre aqui sua hipótese inicial e o resultado observado                                                                

b) O calor influencia a efervescência? Como? 
c) O calor influencia uma reação química? Como? 
 
 
 
 

A rapidez da reação química entre o comprimido efervescente e a água pode ser alterada. Ela é mais rápida 
quando se usa água quente e é mais lenta quando se usa água gelada. 
Qualquer reação química pode ter sua rapidez alterada da mesma forma. Isso acontece porque o calor faz as 
partículas da água se movimentarem mais rapidamente, acelerando o contato dos reagentes e sua transfor-
mação nos produtos da reação. 
 
REVENDO HIPÓTESES 
Releia as explicações que você deu sobre coalhada e leite azedo. Elas estão adequadas? Na formação da 
coalhada está acontecendo uma reação química. Nela, os reagentes são o leite e o limão, e o produto é a 
coalhada. Como já vimos, quando a temperatura aumenta até certo ponto, ocorre a aceleração da reação quí-
mica, produzindo a coalhada mais rapidamente. 
O fermento biológico usado na produção de pães é um microrganismo que produz gás carbônico (CO2) atra-
vés de uma reação química. Conforme o gás se acumula na massa, forma buracos que fazem a   massa 
crescer. Como as reações químicas são mais rápidas em ambiente aquecido, usar leite ou água morna acele-
ra a produção de gás carbônico, acelerando o crescimento do pão. 
No calor, os alimentos azedam mais rapidamente, porque as reações químicas responsáveis pela produção 
das substâncias que azedam os alimentos são aceleradas. 
Colocando os alimentos na geladeira, ocorre a perda de calor e as reações químicas ocorrem mais lentamen-
te, o que retarda o azedamento dos alimentos. 
 
REGISTRANDO CONCLUSÕES 
No momento em que entendemos como as variáveis interferem em um determinado fenômeno – como uma 
reação química, por exemplo – além de ampliarmos nossa rede de informações e conhecimentos, podemos 
aplicar o novo saber a situações cotidianas, tornando nossa vida mais agradável, confortável ou segura. 
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QUANDO O ASSUNTO É SAÚDE, CONHECIMENTO É O GRANDE ALIADO DA POPULAÇÃO 
Todas as Ciências têm seus métodos de estudo e divulgação de conclusões. É comum que algumas Ciên-
cias, ao divulgarem resultados de seus estudos, indiquem procedimentos de interesse da população. 
Um bom exemplo é a divulgação de conhecimentos que resultam em ações de proteção à saúde, como a im-
portância da vacinação e o uso de água filtrada ou fervida como modo de proteção à saúde. 
A população também precisa se informar sobre epidemias. Quando um pesquisador/a estuda uma 
doença contagiosa, procura descobrir como essa doença passa de uma pessoa a outra. O primeiro passo é 
descobrir se há vetores, que são os seres vivos que disseminam a doença. Se houver, devem-se estudar 
seus hábitos alimentares e reprodutivos, para se conhecerem os procedimentos que podem evitar o contágio. 
Alguns desses procedimentos envolvem ações pessoais; outros, para serem efetivos, além da atitude indivi-
dual, dependem de ações coletivas. 
Vamos discutir o uso de procedimentos baseados em informações científicas na busca de soluções para um 
problema real: a epidemia de dengue. Há muito tempo conhecida e controlada, a dengue voltou a ameaçar a 
população de cidades brasileiras no final da década de 1980 e começo de 1990. 
 
12—Desenvolvendo competências 

 
Após ler o quadro, responda: 
a) na sua opinião, por que a dengue é mais 
freqüente nas regiões pobres da Terra? 
b) quantos casos de dengue 
foram registrados no Brasil nos dois primeiros 
meses de 
2002? E nos dois primeiros meses de 2000? 
c) se nada for feito, o que é 
possível prever para os próximos anos? 
 
13—Desenvolvendo competências 
O título do quadro anterior fala em explosão 
brasileira e, como você está coletando infor-
mações para entender a epidemia de dengue 
que voltou a ameaçar o povo brasileiro, leia os 
textos a seguir para entender o uso da palavra 
explosão. 
 

 
 
 
 
 

A dengue foi considerada erradicada do Brasil desde a década de 50. Durante o ano de 1986, ela retor-

nou provocando epidemias no Rio de Janeiro, Alagoas e Ceará. 

DENGUE AVANÇA NO RIO (1998) 
O Rio de Janeiro registrou um caso de dengue a cada dez minutos nas últimas 24 horas, 146 no total. 
As vítimas da doença somam 1.185 desde o início do ano na cidade, e 7.346 no Estado, onde os da-
dos são atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde.  

O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A-14, 4. abr. 1998. 
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DENGUE: O PIOR JÁ TERIA PASSADO (2002) 
A epidemia de dengue de 2002 no estado já mostrou a sua força letal ao se igualar em número de mortes 
(24) à de 1991, a maior até então. Para o secretário estadual de Saúde (...) a tendência agora é de queda 
no número de casos. (...) 
Segundo o último balanço do estado, divulgado em 27 de fevereiro, em janeiro foram notificados 32.684 
casos de dengue, o que representa uma média diária de 1.054. 
Em fevereiro foram 19.279, uma média de 714 casos por dia. Entretanto, é importante ressaltar que a 
previsão do secretário só se comprovará dentro de duas semanas, já que os números chegam à secreta-
ria com atraso. 
O Globo, Rio de Janeiro, p. 16, 3 mar. 2002. 

 
 
 
 
 

a) Complete a tabela ao lado utilizando as informações dos textos da Revista Veja e dos jornais O Estado de 
São Paulo e O Globo, apresentados anteriormente. 
b) Você percebeu a diferença de números apresentados na matéria da revista Veja e na matéria do jornal O 
Globo? Olhe as datas de cada publicação. Como essa diferença pode ser explicada? 
c) A qual explosão o título da matéria da Veja se refere? 
d) Se nada for feito, o que pode acontecer em relação à dengue nos próximos anos? 
e) As datas apresentadas pelos textos (com maior números de casos no ano) sempre se referem aos meses 
iniciais do ano – os meses mais quentes. Faça uma hipótese para esse fato. 
  
Afinal, o que precisa ser feito para controlar essa epidemia? Para responder a essa pergunta é necessário 
conhecer a doença e seu modo de transmissão. Vamos lá!  
A dengue é uma doença transmissível provocada por um vírus, o agente infeccioso, transmitido pelo mosqui-
to Aedes aegypti, que é o vetor. Como não existem vacinas ou remédios para prevenir, a alternativa é impedir 
a multiplicação dos mosquitos para que não piquem as pessoas. Conhecer bem os hábitos do Aedes aegypti 
é o mais importante aliado da população. 
Um modo de informar é através de folhetos e cartazes, geralmente produzidos e distribuídos por Secretarias 
de Saúde. Os jornais estão assumindo papel significativo nessa divulgação. 
 
 

14—Desenvolvendo competências 
Leia atentamente os textos a seguir, refletindo sobre as informações apresentadas e procurando responder “o 
que precisa ser feito”. 

Com essas informações você já consegue responder a duas questões propostas anteriormente. 

a) Por que o maior número de casos de dengue acontece no verão? 

b) O que você precisa fazer? 

Escreva suas respostas e compare com as que havia escrito antes de ler esses dois textos (atividade 12, item 
e). Estão muito diferentes? Qual a diferença? 

ano Estado Nº aproximado de casos de dengue 

1998 RJ  

2000 RJ  

2002 RJ  
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15—Desenvolvendo competências 
Leia também a opinião de médicos que acompanharam em 2002 a epidemia carioca. 
MÉDICOS CRITICAM AÇÕES ANTIDENGUE 
Desorganização, falta de comando e de coordenação nos governos municipal, estadual e federal no controle da 
dengue. Estas são as principais falhas apontadas por epidemiologistas e sanitaristas no combate à epidemia. Pa-
ra tornar eficaz o controle da doença, eles sugerem integração de ações. 
O sanitarista Eduardo de Azevedo Costa, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), diz que a situação piorou porque 
não houve um comando unificado no controle da epidemia e um comitê para disciplinar o atendimento médico. (...) 
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Ele acrescenta que concentrar o combate à larva do Aedes aegypti é a medida mais eficaz. Mas durante a 
epidemia o fumacê é muito importante para interromper a transmissão, pois atinge os mosquitos. 
(Fumacê é a pulverização de inseticidas feita na cidade por agentes de saúde.) 
Já o infectologista Edmilson Migowski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diz que não há 
uma orientação única, coerente. Cada autoridade fala uma coisa e a população fica perdida. (...) 
O epidemiologista Roberto Medronho, da UFRJ, diz que as medidas tomadas para combater a epidemia che-
garam muito tarde. 
– A epidemia era evitável. Apesar de todas as previsões indicando o surgimento desta epidemia, muito pouco 
foi feito nas áreas federal, estadual e municipal. (...) É preciso ainda continuar o trabalho quando esta epide-
mia terminar – diz ele. 
Cláudio Struchiner, da Fiocruz, afirma que “o principal investimento é começar a se perguntar por que a situa-
ção chegou a este ponto. Esta epidemia vai passar, mas é preciso dar continuidade ao trabalho de prevenção 
e melhorar o monitoramento dos casos. É preciso estar atento (...)”. 

O Globo, Rio de Janeiro, p. 19, 3 abr. 2002. 
a) O que precisa ser feito pelos órgãos públicos e pela população? 
b) Qual a importância do conhecimento científico na prevenção à dengue? 
c) Como a população pode ter acesso a esses conhecimentos? 
 
16—Desenvolvendo competências 
O conhecimento você já tem, agora é hora da ação para eliminar os criadouros de Aedes do local onde você 
vive. 
Faça uma vistoria, de preferência juntamente com seus familiares, e vá eliminando todos os focos localiza-
dos. Uma boa informação foi dada pela bióloga Alessandra Laranja, da Universidade Estadual de São Paulo 
(UNESP/São José do Rio Preto). Ela descobriu que o pó de café que fica no coador – borra de café – impede 
a postura de ovos pela fêmea do Aedes. Colocar borra de café nos vasos e no solo de jardins e quintais, além 
de prevenir a dengue a custo praticamente zero, pode servir de adubo natural. 
Agora que sua casa está livre de criadouros de Aedes, pense no seguinte. 
a) A epidemia de dengue pode ser resolvida apenas com atitudes individuais? 
b) Como podemos, juntos, eliminar a dengue de nossas cidades? 
 
REGISTRANDO CONCLUSÕES 
Você se informou e identificou as variáveis que determinam o problema da volta da dengue estudando notí-
cias e o folheto do Ministério da Saúde. Aprendeu como enfrentá-lo desenvolvendo ações de eliminação do 
criadouro de mosquito em sua residência e outros locais onde convive. Percebeu também que esse conheci-
mento deve ser divulgado, pois a erradicação da epidemia precisa da ação de toda a população, além das 
ações do poder público. Quer dizer, para erradicar a dengue todos precisamos fazer a nossa parte. 
 
CAMINHAR É PRECISO! 
Você deu mais um passo na ampliação do seu conhecimento sobre a natureza e suas interações com os se-
res humanos. Você diagnosticou problemas, analisou-os e propôs questões e soluções usando conhecimen-
tos científicos. 
Exercite esse modo de pensar e enxergar o mundo, sem aceitar explicações supersticiosas ou superficiais; vá 
fundo em tudo o que necessitar ou despertar sua curiosidade. A aquisição do hábito de refletir torna mais cla-
ro o caminho da busca para a preservação da saúde e da dignidade humana - enfim, para a qualidade de vi-
da. 
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Ciclo do mosquito da dengue—ESQUEMA 
 

OVOS 

LARVA 

PUPA 

MOSQUITO ADULTO 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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