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Material Suplementar para “Alfabetização Científica e a Contextualização do 

conhecimento: um estudo da Física aplicada ao trânsito” 

 

Anexo 4 – Questionário Teste de Alfabetização Científica Básica Simplificado – TACB-S 

As perguntas a seguir estão na forma de afirmações. Por favor, leia cuidadosamente cada frase e assinale se a afirmação é verdadeira 

(V), falsa (F), ou se você realmente não sabe a resposta, assinale (?). 

Em algumas questões, uma frase escrita em itálico aparecerá antes da afirmação que você deverá analisar. Por favor, considere esta 

frase verdadeira! A afirmação a qual você deve responder se refere à frase que não está em itálico. 

 1 A Terra é tão antiga quanto o universo. 

 2 A luz da estrela mais próxima ao nosso sol leva apenas alguns minutos para chegar até nós. 

 3 
A maioria do nosso conhecimento sobre o universo advém da observação de fatias muito pequenas do espaço e pequenos 

intervalos de tempo. 

 4 Cedo ou tarde, a validade das afirmações científicas é comprovada através da observação de fenômenos. 

 5 Os cientistas discordam sobre os princípios de raciocínio lógico que conectam as evidências com as conclusões. 

 6 O processo de propor e testar hipóteses não é uma das principais atividades dos cientistas. 

 7 
Os cientistas tentam dar sentido aos fenômenos dando explicações para eles. Essas explicações raramente usam princípios 

científicos atualmente aceitos. 

 8 
As teorias científicas devem explicar observações adicionais que não foram utilizadas no desenvolvimento das teorias 

anteriores. 

 9 Os cientistas tentam identificar possíveis vieses no trabalho de outros cientistas. 

 10 Ao levar a cabo uma investigação, nenhum cientista deve sentir que ele / ela deve chegar a um determinado resultado. 

 11 A disseminação da informação científica não é importante para o progresso da ciência. 

 12 Os campos científicos como a química e a biologia possuem limites ou fronteiras. 

 13 
Ética científica (ou seja, sistema de moral) está preocupada, entre outras coisas, com os possíveis efeitos nocivos da 

aplicação dos resultados da investigação. 

 14 
Os biólogos classificam os organismos em grupos e subgrupos. Isso é feito de uma forma que não está relacionada com a 

estrutura e o comportamento dos organismos. 

 15 Ao obter a energia e a matéria necessárias para a vida, os seres humanos são independentes das teias alimentares. 

 16 Cada gene é uma sequência específica da molécula de DNA. 

 17 
Muitas das funções básicas de organismos, tais como a extração de energia a partir de nutrientes, são realizadas ao nível 

da célula. 

 18 
A informação genética codificada em moléculas de DNA não desempenha nenhum papel na montagem de moléculas de 

proteína. 

 19 Os processos químicos na célula são controlados de dentro e de fora da célula. 

 20 
A interdependência dos organismos em um ecossistema muitas vezes resulta em um sistema quase estável durante longos 
períodos de tempo. 

 21 Os ecossistemas sofrem alterações quando diferentes espécies aparecem. 

 22 
Os organismos vivos não compartilham com outros sistemas naturais os mesmos princípios de conservação de matéria e 

energia. 

 23 Apenas uma pequena parte da vida na Terra é mantida por transformações de energia a partir do sol. 

 24 Os elementos que compõem as moléculas dos seres vivos são continuamente reciclados. 
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 25 O carvão e o petróleo foram formados há milhões de anos. 

 26 
A seleção natural costuma resultar em organismos com características bem adaptadas para sobrevivência em ambientes 

específicos. 

 27 
Novos instrumentos e técnicas que estão sendo desenvolvidos através da tecnologia pouco contribuem para a pesquisa 

científica. 

 28 A tecnologia apenas fornece ferramentas para a ciência, raramente fornece motivação e direção para as pesquisas. 

 29 
Os efeitos de uma grande quantidade de objetos relativamente simples (por exemplo, fogões solares) podem ser 

individualmente pequenos. No entanto, estes efeitos podem ser significativos, coletivamente. 

 30 
Apesar da grande complexidade dos sistemas tecnológicos modernos, todos os efeitos colaterais de novos projetos 

tecnológicos são previsíveis. 

 31 Não importa quais precauções sejam tomadas ou quanto dinheiro é investido. Qualquer sistema tecnológico pode falhar. 

 32 
As forças sociais e econômicas dentro de um país têm pouca influência sobre quais tecnologias serão desenvolvidas dentro 

desse país. 

 33 A tecnologia teve pouca influência sobre a natureza da sociedade humana. 

 34 
O efeito gerado pelas decisões de um grande número de indivíduos distintos pode influenciar na utilização de tecnologia 

em larga escala, tanto quanto a pressão realizada pelos governos. 

 35 A forma como os átomos se conectam é determinada pela disposição dos elétrons no exterior de cada átomo. 

 36 No universo, a energia só aparece em um formato. 

 37 Arranjos de átomos em moléculas não estão relacionados com os diferentes níveis de energia das moléculas. 

 38 
As forças eletromagnéticas que atuam entre os átomos são muito mais fortes do que o as forças gravitacionais que atuam 

entre eles. 

 39 Na maioria dos aspectos biológicos, os seres humanos são diferentes de outros organismos vivos. 

 40 O sistema imunológico desempenha um papel importante na autoproteção dos animais em relação às doenças. 

 41 
Muito do aprendizado parece ocorrer através da interação de um novo pedaço de informação com um pedaço de informação 

já existente. 

 42 A boa saúde independe do esforço coletivo das pessoas de tomar medidas para manter seu ar, solo e água preservados. 

 43 Os genes anormais jamais afetam o modo de funcionamento das partes do corpo humano, nem dos seus sistemas 

 44 
Uma boa saúde mental não está relacionada com a interação dos aspectos psicológicos, biológicos, fisiológicos, sociais e 

culturais. 

 45 As anomalias biológicas podem causar alguns tipos de perturbações psicológicas graves. 

 


