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Questão 01 Valor: 1,0 

Quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda 

não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método 

científico? 

 

(a) Produzir hipóteses. 

(b) Fazer deduções. 

(c) Criar uma teoria. 

(d) Generalizar. 

(e) Observar. 

 

COMENTÁRIO: Se queremos explicar algo, é necessário ver o que ocorre antes de qualquer 

coisa. Assim o primeiro passo a ser tomado é realizar a observação. Após isso que 

prosseguimos no método científico. 

 

Questão 02 Valor: 1,0 

 

Quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, para 

explicar um determinado fenômeno, estamos elaborando: 

(a) uma teoria. 

(b) uma observação. 

(c) uma lei. 

(d) uma hipótese. 

(e) um modelo. 

COMENTÁRIO: uma suposição ainda sem comprovação experimental. 



 

 

 

Questão 03 Valor: 1,0 

 

(Unimontes) Os passos principais de um método científico incluem a observação, 

formulação de hipótese, parte experimental e conclusões. No entanto, outras partes podem 

ser incorporadas ao desenvolvimento de uma pesquisa, como controles, variáveis e dados. Por 

mais que a utilização de controles possa estar relacionada a todos os passos de uma pesquisa, 

o valor de um controle serve para avaliar diretamente a: 

 

(a) Conclusão. 

(b) Observação. 

(c) Parte experimental. 

(d) Hipótese. 

(e) Divulgação. 

 

COMENTÁRIO: O valor de um controle serve para avaliar diretamente a parte experimental. 

Se não há um grupo de controle, o experimento pode ser manipulado e os resultados podem 

ser extrapolados. 

 

Questão 04 Valor: 1,0 

 

(Unimontes) A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o 

método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua 

finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico. As 

afirmativas a seguir estão relacionadas com esse assunto. Analise-as e assinale a incorreta. 

(a) A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a 

qual o repertório de conhecimento disponível não gera resposta adequada. 

(b) Nenhuma pesquisa pode gerar subsídios para o surgimento de novas teorias. 

(c) Toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida para a 

investigação. 

(d) Para solucionar um problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas 

ou refutadas pela pesquisa. 

(e) Divulgar o resultado da pesquisa realizada é uma etapa importantíssima, pois traz 

visibilidade ao trabalho desenvolvido e subsídios para novas pesquisas. 

COMENTÁRIO: Pelo contrário, todas as pesquisas podem gerar subsídios (dados expressivos) 

para o surgimento de novas teorias. 



 

Questão 05 Valor: 1,0 

 

(VUNESP 2009) 

Analise os itens a seguir. 

I. Levantamento de deduções;II. Formulação de hipótese;III. Experimentos que podem 

ser realizados;IV. Observação de um fato. 

Os itens listados são etapas simplificadas do método científico. Pode-se prever que os 

passos lógicos desse método seria: 

 

(a) IV, II, I e III. 

(b) I, IV, II e III. 

(c) III, I, II e IV. 

(d) III, II, IV e I. 

(e) I, II, III e IV. 

 

COMENTÁRIO: Etapas do Método Científico. 

 

Questão 06 Valor: 1,0 

 

(Unespar 2015) 

Uma das conquistas mais importantes para o desenvolvimento da ciência moderna foi o 

estabelecimento do método científico, para o qual muitos filósofos contribuíram. Um deles, 

René Descartes, dedicou sua obra Meditações metafísicas a construir um método científico 

rigoroso e seguro, que permitiu o avanço de muitas áreas da ciência. Assinale a opção que 

indica dois dos elementos dessa obra que são fundamentais para se compreender a proposta 

do filósofo. 

 

(a) A hipótese do sonho e a do deus enganador; 

(b) A dúvida metódica e o empirismo; 

(c) A dúvida metódica e a infalibilidade dos sentidos. 

(d) O argumento da cera e o argumento do sol; 

(e) A hipótese do deus enganador e a do deus perfeito. 

 

COMENTÁRIO: As duas propostas são fundamentais e são tratadas por René Descartes em sua 

obra Meditações Metafísicas. 



Questão 07 Valor: 1,0 

 

O tema “Teoria da Evolução” tem provocado debates em certos locais dos Estados 

Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos 

tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem 

definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é: 

 

(a) sinônimo de lei científica, que descreve regularidade de fenômenos naturais, mas 

não permite fazer previsões sobre eles; 

(b) uma ideia apoiada pelo conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos 

naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles; 

(c) sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental; 

(d) uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para 

explicar fatos do cotidiano; 

(e) uma ideia apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão comprovada pelos 

cientistas, já é considerada uma verdade incontestável. 

 

COMENTÁRIO: Teorias científicas são estruturas que explicam e interpretam os fenômenos da 

natureza. São o resultado de hipóteses ou leis testadas e confirmadas, com bastante critério, 

por diversos estudos e experimentos. Apesar de todo o critério para uma ideia conquistar o 

patamar de teoria, nenhuma pode ser considerada verdade absoluta, já que novas teorias 

podem ser formuladas, substituindo-a. 

 

Questão 08 Valor: 1,0 

 

“Desde o início, Lavoisier adotou uma abordagem moderna da Química. Essa era 

sintetizada por sua fé na balança.” (STRATEHERN, Paul. O sonho de Mendeleiev: a verdadeira 

história da química. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002). 

Do ponto de vista do método científico, essa frase traduz a relevância que Lavoisier 

atribuía a: 

 

(a) teorias. 

(b) modelos. 

(c) experimentos. 

(d) hipóteses. 

(e) conclusões. 

COMENTÁRIOS: Os alquimistas foram responsáveis pela criação de várias técnicas de 

laboratório que são usadas até hoje em dia. Lavoisier foi pioneiro na prática do método 

científico. 



Questão 09 Valor: 1,0 

 

(ENEM) “(...) Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma 

estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. 

Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como 

satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. (...) Não duvido de que 

os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar 

conhecimento, não superficialmente mas duma maneira aprofundada, das demonstrações que 

darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o 

abuso de invocar alguns passos da Escritura (sagrada), a que torçam o sentido, desprezrei os 

seus ataques: as verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos.” 

(COPÉRNICO, Nicolau. De revolutionibus orbium coelestium.) 

“Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em 

um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes 

de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o duas ou três vezes e verifique se as 

experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar 

verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas.” (DA VINCI, Leonardo. 

Cartas.) 

O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo 

moderno é: 

 

(a) a fé como guia das descobertas. 

(b) o senso crítico para se chegar a Deus. 

(c) a limitação da Ciência pelos princípios bíblicos. 

(d) a importância da experiência e da observação. 

(e) o princípio da autoridade e da tradição. 

 

COMENTÁRIO: o experimento e a observação são colocados aqui como elementos 

indispensáveis para que um argumento tenha base de sustentação lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 10 Valor: 1,0 

 

Os princípios básicos da química foram expostos no século XVII, a partir da obra 'The 

Sceptical Chymist' (O Químico Cético), de autoria do cientista britânico Robert Boyle. Entre as 

concepções norteadoras do pensamento de Boyle, que inclusive era leitor de René Descartes, 

estava a defesa: 

 

(a) do conhecimento não fundamentado na experiência. 

(b) das explicações teológicas anglicanas. 

(c) dos ideais científicos da Inquisição. 

(d) do pensamento laico da Igreja Calvinista. 

(e) da ciência experimental. 

 

COMENTÁRIO: o experimento é colocado como elemento indispensável para que um 

argumento tenha base de sustentação lógica. 
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