
Assinale C (concordo) ou D (discordo) em cada uma das afirmações abaixo: 

 

1. Ideias científicas são, invariavelmente, aceitas por uma comunidade de especialistas após rigorosa validação dos 

métodos de investigação apresentados. (    ) 

 

2. O termo ‘cientista’ não faz sentido quando aplicado a pessoas que viveram antes do século XVIII d.C. (    ) 

 

3. A ciência não é gerada a partir de insights repentinos. (    ) 

 

4. O senso comum foi e é utilizado pelas diversas ciências como um saber que, de certa forma, apresenta-se 

sistematizado. (    ) 

 

5. Os paradigmas são elementos essenciais em qualquer área científica e não devem, nunca, ser estáticos; antes, 

devem ser constantemente analisados e, se possível, quebrados. (    ) 

 

6.  O cientista é um indivíduo que prima pela neutralidade de seus estudos. (    ) 

 

7. Hipóteses sobre diversos fenômenos da natureza são, muitas vezes, meras especulações que não encontram, 

aparentemente, dados que as possam corroborar. (    ) 

  

8. Revoluções científicas são acontecimentos que tendem a quebrar paradigmas e que coincidem, grosso modo, a 

revoluções sociais e culturais. (    ) 

 

9. A ciência moderna é quase que exclusivamente uma produção do sexo masculino. (    ) 

 

10. O conhecimento socialmente construído, como de comunidades quilombolas e indígenas, geralmente não 

encontra respaldo nas investigações científicas. (    ) 

 

11. A ficção científica é, muitas vezes, uma produção que se alinha com tendências das pesquisas científicas. (    ) 

 

12. Os  produtos taxados como “cientificamente comprovados” são totalmente confiáveis, uma vez que a 

comprovação científica é oriunda de testes rigorosos e precisos. (    ) 

 

13. A tecnologia é uma parceira inseparável da ciência. (    ) 

 

14. O acesso aos  textos primários (textos originais) dos cientistas é essencial para se entender o pensamento científico 

de  determinado autor. (    ) 

 

15. As tecnologias inventadas  pelo homem nem sempre são produtos benéficos. (    ) 

 

16. Polímatas são pessoas que dominam diversas áreas científicas, artísticas e culturais; boa parte dos naturalistas de  

séculos atrás eram polímatas, embora, atualmente, seja difícil encontrá-los entre os  cientistas. (    ) 

 

17. A ciência não tem ‘pais’ ou ‘mães’, uma vez que os conhecimentos são produzidos em uma espiral do tempo em 

que antigas ideias são revisitadas e vestidas de novas roupagens. (    ) 

 

18. Os naturalistas do século XVI que vieram ao Brasil cometeram diversos erros taxonômicos inadmissíveis ao 

descreverem as espécies da fauna e da flora do Novo Mundo. (    ) 

 

19. A ciência moderna é infinitamente melhor que a ciência dos séc. XX e XIX. (    ) 

 

20. Os conhecimentos ocidentais são derivados, em grande parte, das culturas helenocêntricas, ao passo que os 

conhecimentos orientais alinham-se, geralmente, às escolas chinesas. (    ) 

 

Escreva sua opinião sobre o texto abaixo: 

 

“Lamarck foi um cientista brilhante, muito à frente de seu tempo. Tentou evidenciar processos evolutivos propondo 

teorias que, à sua época, podiam fazer sentido; entretanto, ao se analisar suas ideias em perspectiva histórica, nota-se 

que ele cometeu erros que foram futuramente corrigidos pelas teorias de Darwin e Wallace. Este é um caso típico de 

visão diacrônica da história, em que se deve analisar fatos do passado com a visão do presente, sempre”. 

 


