
Conteúdos de provas da 1ª Certificação - Ciências 

 

 

6º ano 

 

1. A Terra no Sistema Solar 

a. Os oito planetas do Sistema Solar 

b. Diferenças entre planetas gasosos e rochosos 

c. Características exclusivas da Terra que permitem que haja vida.  

d. Outros corpos celestes presentes no Sistema Solar (planetas anões, satélites 

naturais, meteoroides, asteroides etc.) 

  

2.  O formato da Terra 

a. A gravidade 

b. A influência da gravidade no formato dos planetas 

c.  A influência da gravidade na órbita dos planetas 

d. As evidências da esfericidade da Terra: 

                   i. Borda da Terra na lua durante um eclipse 

ii. Navios se afastando do horizonte 

iii. Diferenças nas constelações vistas em diferentes partes do 

    planeta 

iv. Fotos da Terra tiradas do espaço 

 v. Volta ao mundo seguindo sempre em frente 

 

3.  Os movimentos da terra  

a. A rotação e a sucessão dos dias e noites 

b. Evidências da rotação: 

i. As mudanças na posição e no tamanho das sombras ao longo 

   do dia 

ii. Movimento aparente das estrelas 

c.  O gnômon e o relógio de Sol 

d. A translação e a passagem dos anos 

e. O ano bissexto 

f.   A translação e as estações do ano 

g. Evidências da translação: 

i. Mudanças na posição do por do Sol ao longo do ano. 

ii. Mudanças no cumprimento das sombras em diferentes 

    épocas do ano. 

  

 

 

 

 

 

 



7º ano 

 

1. Estrutura do planeta Terra: crosta terrestre, manto e núcleo 

2. Teoria da Deriva continental 

3. Tectônica de placas: movimento das placas tectônicas e suas consequências (vulcanismo, 

terremotos e tsunamis) 

4. Influência do clima na distribuição da vida na Terra (zonas climáticas da Terra, biomas e 

adaptações dos seres vivos) 

5. Biomas brasileiros: localização e características gerais 

 

 

8º ano 

 

1. Transformações energéticas realizadas pelo corpo humano (respiração celular, inclusive) 

2. Tipos de nutrientes e funções que desempenham 

3. Sistema digestório 

 

 

9º ano 

1. Tipos de conhecimento: conhecimento científico x senso comum; 

2. Ética, bioética e moral 

3. Matéria: 

- Conceito 

- Corpo x Objeto 

- Propriedades gerais 

- Propriedades específicas 

- Mudanças de estados físicos 

4. Fenômenos físicos e fenômenos químicos 

5. Átomo: 

             - Conceito 

          - Modelos atômicos 

          - Regiões do átomo: núcleo e eletrosfera 

          - Partículas atômicas: prótons, nêutrons e elétrons 

          - Número de massa 

6. Elemento químico: simbologia 

7.  Tabela periódica: período (linhas) e famílias A (colunas) 


