
Benchmark de Ciências 
A massa de um objeto é sempre igual à soma das suas partes, independentemente 

de como ele for estruturado. Em uma reação química ou em uma mudança física, a matéria 
não é criada nem destruída. Quando dois ou mais materiais são combinados, pode ocorrer 
uma reação química ou uma mudança física. Em uma reação química, os materiais são 
modificados em novas substâncias. Em uma mudança física não se forma uma nova 
substância. 
 

STANDARD I: Alunos vão entender que ocorrem alterações físicas e químicas na 
matéria. 

 
Objetivo 1: Descrever que a matéria não é criada, nem destruída, mesmo quando sofre 
qualquer alteração. 
 
a) Comparar o peso total de um objeto com o peso de suas partes individuais após ser 
desmontado. 
b) Comparar o peso de uma quantidade determinada de matéria antes e depois que ela 
sofrer derretimento ou congelamento. 
c) Investigar os resultados dos pesos de um líquido e de um sólido, depois que o sólido for 
dissolvido no líquido e, em seguida, retirado do líquido (por exemplo, sal dissolvido na água e 
depois água evaporada). 
d) Investigar as reações químicas, nas quais o peso total dos materiais antes e depois da 
reação é o mesmo (por exemplo, creme e vinagre antes e após a mistura, bórax e cola 
misturados para fazer uma nova substância). 
 
Objetivo 2: Avaliar as evidências que indicam que uma mudança física ocorreu. 
 
a) Identificar as propriedades físicas da matéria (por exemplo, duro, macio, sólido, líquido, 
gás). 
b) Comparar alterações em substâncias que indicam que ocorreu uma transformação física. 
c) Descrever a aparência de uma substância antes e depois de uma transformação física. 
 
Objetivo 3: Investigar evidências de alterações na matéria que ocorrem durante uma reação 
química. 
 
a) Identificar evidências observáveis de uma reação química (por exemplo, mudança de cor, 
calor ou luz emitida, absorção de calor, gás desprendido). 
b) Explicar porque o peso medido de um produto restante é menor do que o de seus 
reagentes quando um gás é produzido. 
c) Citar exemplos de reações químicas do cotidiano. 
d) Comparar uma mudança física com uma mudança química. 
e) Levantar hipóteses sobre como a alteração de um dos materiais em uma reação química 
vai modificar os resultados. 
 
Vocabulário de Ciências 
que os alunos devem 
ter: 

 Calor, substância, alteração química, dissolver, mudança física, 
matéria, produtos, reagentes, sólido, líquido, peso 

 



Benchmark de Ciências 
A superfície da Terra está mudando constantemente. Algumas mudanças acontecem 

muito lentamente durante longos períodos de tempo, tais como: intemperismo, erosão e 
elevação. Outras mudanças acontecem abruptamente, tais como: terremotos, erupções 
vulcânicas e deslizamentos de terra.  Podemos observar ao nosso redor, os efeitos visíveis das 
modificações da superfície da Terra. 
 

STANDARD II: Os alunos vão entender que vulcões, terremotos, elevação, 
intemperismo e erosão remodelam a superfície da Terra. 
 
Objetivo 1: Descrever como o intemperismo e a erosão mudam a superfície da Terra. 

 
a) Identifica os objetos, processos ou forças que quebram e movimentam a superfície 
terrestre (por exemplo, gelo, plantas, animais, abrasão, gravidade, água, vento). 
b) Descrever como características geológicas (por exemplo, vales, desfiladeiros, monte-
testemunho, arcos) são alterados através de erosão (por exemplo, ondas, vento, geleiras, 
gravidade, água corrente). 
c) Explicar a relação entre o tempo e mudanças geológicas específicas. 
 
Objetivo 2: Explicar como vulcões, terremotos e elevações afetam a superfície da Terra. 
 
a) Identificar características geológicas específicas criadas por vulcões, terremotos e 
elevação. 
b) Dar exemplos de diferentes formas de relevo que são formadas por vulcões, terremotos e 
elevação (por exemplo, montanhas, vales, novos lagos, cânions). 
c) Descrever como vulcões, terremotos e elevações formam os diferentes tipos de relevo. 
d) Citar exemplos de como a tecnologia é usada para prever vulcões e terremotos. 
 
Objetivo 3: Relacionar as edificações e quebras da superfície da Terra ao longo das 
diferentes características físicas da terra. 
 
a) Explicar como as camadas de rocha expostas, como aquelas observadas no Grand Canyon, 
são o resultado de processos naturais que ocorrem durante longos períodos de tempo. 
b) Descrever o papel da deposição nos processos que alteram a superfície da Terra. 
c) Usar uma linha de tempo para identificar a sequência e o tempo necessário para a 
construção e a quebra das características geológicas da Terra. 
d) Descrever e justificar como a superfície da Terra se pareceria se não houvesse elevação 
das montanhas, intemperismo ou erosão. 
 
Vocabulário de Ciências 
que os alunos devem 
ter: 

 Terremotos, erodido, erosão, falhas, elevação, vulcões, 
intemperismo, monte-testemunho, arcos, geleiras, 
deposição, geológico 

 
 



 
Benchmark de Ciências 

A Terra e alguns materiais terrestres têm propriedades magnéticas. Um ímã atrai 
objetos feitos de ferro, sem tocá-los e também empurra ou puxa outros ímãs.  A eletricidade 
é uma forma de energia. 

Uma corrente elétrica pode ser gerada e transmitida através de caminhos. Alguns 
materiais são capazes de transportar eletricidade mais eficazmente do que outros. A 
eletricidade estática é o resultado de objetos que são eletricamente carregados.  Materiais 
que são eletricamente carregados podem empurrar ou puxar outros materiais carregados, 
sem tocá-los. 
 

STANDARD III: Os alunos vão entender que o magnetismo pode ser observado quando 
há uma interação entre os campos magnéticos de ímãs ou entre um ímã e materiais feitos 
de ferro. 

 
Objetivo 1: Investigar e comparar o comportamento do magnetismo usando ímãs. 
 
a) Comparar vários tipos de ímãs (por exemplo, ímãs permanentes, temporários e naturais) 
e suas habilidades para empurrar ou puxar objetos de ferro, sem tocá-los. 
b) Investigar como ímãs irão atrair e repelir outros ímãs. 
c) Comparar os ímãs permanentes e eletroímãs. 
d) Pesquisar e registrar o uso dos ímãs de acordo com princípios científicos sólidos. 
 
Objetivo 2: Descrever como o campo magnético da Terra e um imã são semelhantes. 
 
a) Comparar os campos magnéticos de vários tipos de ímãs (por exemplo, um ímã em barra, 
ímã de disco, em forma de ferradura). 
b) Comparar o campo magnético da Terra com o campo magnético de um ímã. 
c) Construir uma bússola e explicar como ela funciona. 
d) Investigar os efeitos de ímãs sobre a agulha de uma bússola e compará-los com os efeitos 
do campo magnético da Terra sobre a agulha de uma bússola (por exemplo, como ímãs em 
pequenas distâncias afetam a agulha, como o campo magnético da Terra afeta a agulha em 
grandes distâncias, ímãs perto de uma bússola ultrapassam o efeito da Terra na agulha). 

 
 



STANDARD IV: Alunos vão entender características da eletricidade estática e corrente. 
 
Objetivo 1: Descrever o comportamento de eletricidade estática, como observado na 
natureza e em acontecimentos diários. 
 
a) Listar várias ocorrências de eletricidade estática que acontecem na vida cotidiana. 
b) Descrever a relação entre a eletricidade estática e os raios. 
c) Descrever o comportamento de objetos carregados com eletricidade estática ao atrair ou 
repelir outros objetos sem tocá-los. 
d) Comparar a quantidade de carga estática produzida pela fricção de vários materiais (por 
exemplo: esfregando a pele em uma haste de vidro produz uma carga maior do que ao 
esfregar a pele em uma haste de metal; a carga estática produzida quando um balão é 
friccionado no cabelo é maior do que quando um saco de plástico é friccionado no cabelo). 
e) Investigar como vários materiais reagem de forma diferente a objetos estaticamente 
carregados. 
 
Objetivo 2: Analisar o comportamento de uma corrente elétrica. 
 
a) Desenhar e identificar os componentes de um circuito elétrico completo que inclui 
interruptores e cargas (por exemplo: lâmpada, campainha, alto-falante, motor). 
b) Prever o efeito da alteração de um ou de mais de um dos componentes (por exemplo: 
bateria, carga, fios) em um circuito elétrico. 
c) Generalizar as propriedades dos materiais que transportam o fluxo de eletricidade usando 
dados de testes de diferentes materiais. 
d) Investigar materiais que impedem o fluxo da eletricidade. 
e) Fazer um modelo de um circuito completo usando uma fonte de energia, interruptor, 
campainha ou luz e um condutor para um caminho da eletricidade. 
 
 
Vocabulário de 
Ciências que os 
alunos devem ter: 

 Bateria, circuito completo, circuito incompleto, corrente, condutor, 
isolante, caminho, fonte de energia, atrair, bússola, 
eletromagnetismo, força magnética, campo magnético, ímã natural, 
ímã permanente, propriedades, repelir, eletricidade estática, ímã 
temporário, interruptor, carga 

 
 



Benchmark de Ciências 
Todos os seres vivos herdam um conjunto de características ou traços de seus pais. 

Membros de qualquer espécie transferem seus traços para a próxima geração. A transmissão 
de traços dos pais para a prole é chamada de hereditariedade e, faz com que, a prole se 
pareça com os pais. Alguns traços diferem-se entre os membros de uma população e estas 
variações, podem ajudar uma determinada espécie a sobreviver em um determinado 
ambiente, a conseguir comida, a encontrar abrigo, a se proteger e reproduzir. Estas variações 
dão ao indivíduo uma vantagem de sobrevivência sobre outros indivíduos da mesma espécie. 
 

STANDARD V: Os alunos entenderão que os traços são passados de organismos pais 
para sua prole, e que, às vezes, a prole pode possuir variações desses traços que podem 
ajudar ou atrapalhar sua sobrevivência em um determinado ambiente. 
 
Objetivo 1: Usando elementos comprovativos, demonstrar que os traços são transferidos 
dos pais para sua prole. 
 
a) Fazer um gráfico e coletar dados, identificando vários traços entre uma dada população 
(por exemplo: o tamanho da palma de alunos em sala de aula, a cor e a textura de maçãs 
diferentes, o número de pétalas de uma determinada espécie de flor). 
b) Identificar características físicas semelhantes entre os pais e sua prole (por exemplo: 
árvores e mudas, leopardos e filhotes, frangos e pintos). 
c) Comparar vários exemplos da prole que, inicialmente não se assemelham aos organismos 
pais, mas que quando adultos se tornam semelhantes a eles (por exemplo: larvas e besouros, 
girinos e rãs, mudas e verduras, lagartas e borboletas). 
d) Contrastar traços herdados com características e comportamentos que não são herdados, 
mas que podem ser aprendidos ou induzidos por fatores ambientais (por exemplo, o ronronar 
do gato miando para ser colocado para fora da casa; a forma redonda de um salgueiro é 
herdada, enquanto que inclinar-se para longe do vento é aprendida). 
e) Investigar variações e semelhanças entre plantas cultivadas a partir de sementes de uma 
planta progenitora (por exemplo, como as sementes das mesmas espécies de plantas podem 
produzir flores de cores diferentes ou flores de cores idênticas). 
 
Objetivo 2: Descrever como algumas características poderiam dar vantagens de 
sobrevivência em um ambiente particular a uma determinada espécie. 
 
a) Comparar os traços de espécies semelhantes quanto às capacidades físicas, 
comportamentos instintivos e estruturas especializadas do corpo, as quais aumentam a 
sobrevivência dessas espécies em um ambiente específico (por exemplo: a diferença entre os 
pés da lebre e do coelho, diferenças nas folhas das plantas que crescem em diferentes 
altitudes, as diferenças entre as penas de uma coruja e de um beija-flor, diferenças no 
comportamento dos pais em diferentes espécies de peixes). 
b) Comparar os traços de espécies semelhantes quanto às capacidades físicas, 
comportamentos instintivos e estruturas especializadas do corpo, as quais aumentam sua 
chance de sobrevivência em um ambiente específico sobre outras espécies (por exemplo: a 
diferença entre os pés de uma lebre e de um coelho, diferenças nas folhas das plantas que 
crescem em diferentes altitudes, as diferenças entre as penas de uma coruja e um beija-flor, 
diferenças no comportamento dos pais em diferentes espécies de peixes). 



c) Descrever como um determinado atributo físico pode fornecer uma vantagem para a 
sobrevivência em um ambiente, mas não em outro (por exemplo: peles pesadas em climas 
árticos mantêm os animais quentes, se fosse em climas quentes do deserto provocaria 
superaquecimento; nadadeiras em animais como leões-marinhos e focas fornecem excelente 
estruturas na água, mas tornam-se desajeitadas na terra; cactos retêm a quantidade certa de 
água em regiões áridas, mas iriam desenvolver a podridão de raiz em uma região mais 
temperada; guelras de peixe têm a capacidade de absorver oxigênio na água, mas não na 
terra). 
d) Pesquisar um animal ou planta específico e relatar como atributos físicos específicos lhes 
fornecem uma vantagem para a sobrevivência em um ambiente específico. 
 
Vocabulário de 
Ciências que os 
alunos devem ter: 

 Herdado, meio ambiente, espécies, prole, traços, variações, 
sobrevivência, instintos, população, estrutura especializada, 
organismo, ciclo de vida, organismos pais , comportamento 
aprendido 

 


