
Teste sobre a natureza da Ciência  
 

Utilizado como pré e pós-teste no quarto estudo
1
, baseado no teste INPECIP (Ruiz, Silva, 

Porlán e Mellado, 2005). 

 

 

AFIRMATIVAS 

A seguir aparecem 10 afirmativas
2
 sobre como é produzido o conhecimento científico. Em 

cada uma das afirmativas você pode posicionar, em uma escala de cinco pontos, a extensão de 

sua concordância ou discordância segundo a seguinte codificação: 
Faça um X na(s) letra(s) que melhor expressa(m) a sua opinião e evite marcar muitas vezes 

INDECISO. 

 CF C I D DF 

1. Teorias científicas obtidas ao final de um processo metodológico 

rigoroso são um reflexo correto da realidade. 
     

2. Ao observar a realidade é impossível evitar certo grau de distorção 

introduzido pelo observador. 
     

3. O observador científico não deve desenvolver seu trabalho sob a 

influência de teorias prévias sobre o problema investigado. 
     

4. Toda investigação científica começa pela observação sistemática do 

fenômeno a ser estudado. 
     

5. O investigador está sempre condicionado, em sua atividade, pelas 

hipóteses que intui sobre o problema investigado. 
     

6. O conhecimento científico é produzido devido à capacidade dos seres 

humanos em delinear problemas e imaginar possíveis soluções dos 

mesmos. 

     

7. A eficácia e a objetividade do trabalho científico se alicerçam em 

seguir fielmente as seqüências do método científico: observação, 

hipóteses, experimentação e elaboração de teorias. 

     

8. Através do experimento o pesquisador comprova se a sua hipótese de 

trabalho é verdadeira ou falsa. 
     

9. As hipóteses científicas dirigem o processo de investigação científica      

10. A experimentação é utilizada em certos tipos de investigação 

científica, enquanto que em outros não. 
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