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Segurança no Laboratório e Método Científico com Bob Esponja e amigos  

 

Atividades: 

1-A Fenda do Biquíni está aprendendo sobre segurança no laboratório na aula de Ciências. Leia os parágrafos 

abaixo e sublinhe as regras de segurança que forem quebradas. Quantas você consegue encontrar? 

Bob Esponja, Patrick e Gary ficaram muito felizes quendo descobriram que o Sr Sirigueijo presenteou a turma de 

ciências com um kit de química. O Sr Sirigueijo os avisou que eles deveriam ser cuidadosos e lembrar de seguir as 

regras de segurança que aprenderam. A professora distribuiu o material e o livro para os alunos começarem, Bob 

Esponja e Gary leram o livro e decidiram começar testando as propriedades de uma substância desconhecida. Como 

a professora não lhes disse para usar os óculos de segurança eles deixaram em cima da mesa. Bob Esponja acendeu 

o bico de Bunsen e estendeu o braço sobre a chama para pegar um tubo de ensaio ao lado de Gary. Nisso, ele 

derrubou a substância misteriosa e algumas gotas pingaram no Gary. Bob Esponja colocou um pouco da substância 

no tubo de ensaio e começou a aquecê-la. Quando ela começou a ferver, ele olhou dentro do tubo para enxergar o 

que estava acontecendo e apontou para Gary ver também. Gary sentiu um cheiro estranho, então inspirou 

profundamente. Como não parecia tóxico, ele lambeu um pouco da substância. Preocupados com o tempo, eles 

deixaram os materiais sobre a mesa e se dirigiram ao próximo experimento.  

Patrick estava em outra mesa e ele não queria perder tempo lendo o procedimento, então colocou os óculos de 

segurança e pegou duas substâncias diferentes. Em uma delas, ele acrescentou vinagre para observar a reação, 

mesmo sem ter permissão para isso. Ele viu que bolhinhas apareceram, então misturou com a outra substância e 

não viu nada acontecer. Patrick olhou para a mesa do Bob Esponja e viu que ele tinha aquecido algo então se dirigiu 

para aquela mesa. Ele limpou os respingos, leu o guia do experimento e pegou o material necessário. O tubo de 

ensaio que ele conseguiu encontrar estava rachado, mas ele decidiu usá-lo de qualquer forma. Acendeu o bico de 

Bunsen e com o cadinho de pinças segurou o tubo próximo a chama. Só que ele deixou o caderno muito próximo e 

quase que ele pegou fogo. Antes que pudessem terminar, o sinal do fim da aula tocou e eles se apressaram para sair 

da sala. Patrick não limpou o tubo de ensaio antes de colocar na estante, mas não teve tempo de avisar para a 

professora. Como estavam atrasados, não lavaram as mãos e forem direto apra sua próxima aula. 
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2-Bob Esponja e seus amigos estão fazendo pesquisas. Leia a descrição de cada experimento e responda as 

questões. 

A)Molho Especialíssimo 

O Sr Sirigueijo quer que a Fenda do Biquíni seja um bom lugar para se viver. Ele criou um novo molho que acha que 

diminuirá a produção de gases corporais associados com a ingestão de hambúrgueres de siri do Siri Cascudo. Ele 

conseguiu 100 voluntários que relatam terem gases ao comer os lanches. Então 50 deles são o Grupo A que come os 

hambúrgueres com o novo molho e os outro 50 são o Grupo B que comem uma mistura de maionese e corante 

alimentício, mas que acham ser o novo molho. Os dois grupos foram informados que receberão o molho que reduz 

gases. Duas horas depois de comer os hambúrgueres, 30 voluntários do grupo A disseram terem menos gases e 8 

voluntários do grupo B disseram terem menos gases. 

Quais pessoas estão no grupo controle? 

 

Qual é a variável independente? 

 

Qual é a variável dependente? 

 

Qual deve ser a conclusão? 

 

Por que você acha que 8 pessoas no grupo B disseram ter menos gases? 

 

 

B)Limose 

Bob Esponja notou que o Gary está com limose, que é quando se desenvolve limo fedorento nas conchas. Seu amigo 

Patrick lhe disse que esfregar algas marinhas na concha resolve o problema, mas Sandy disse que beber bebida 

dietética dá um melhor resultado. Então Bob esfregou com algas a concha do Gary por uma semana e fez ele beber a 

bebida durante outra semana. Ao fim dos tratamentos, a concha do Gary estava de volta ao normal e sem cheiro. 

Qual foi a observação inicial? 

 

 

Qual a variável dependente? E a independente? 

 

3.A turma da Fenda do Biquíni adora ciência e quis fazer uma pequena pesquisa. Leia cada experimento e 

responda as questões com seu conhecimento prévio. 

A)Poder da Flores 



Bob Esponja adora jardinagem e quer cultivar muitas flores rosas para sua amiga Sandy. Ele comprou um fertilizante 

especial para ver se faz as flores crescerem mais rápido. Ele colocou duas plantas em dois potes diferentes, com a 

mesma quantidade de terra e fertilizante e colocou uma na janela para pegar sol e a outra dentro do armário. Ele as 

molha com a mesma quantidade de água todo dia. 

O que o Bob Esponja fez de errado nesse experimento? 

 

 

 

O que ele deve fazer para testar corretamente o fertilizante? Escreva um experimento para ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)Super Caracóis 

Gary não é o caracol mais esperto da cidade e acha que pode aumentar sua atividade cerebral comendo a Super 

Ração para Caracóis. Para testar esse experimento, ele conta com a ajuda de outros caracóis e do Bob Esponja. Os 

caracóis comeram um pedaço da Super Ração em cada refeição durante três semanas. O Bob Esponja criou um teste 

de habilidade cerebral e aplicou antes e depois do experimento ser feito. 

Baseado nos dados, a Super Ração funciona? Explique sua resposta. 
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Resultados do Teste de 

Habilidade Cerebral 

Caracol Antes Depois 

Gary 64% 80% 

Larry 78% 78% 

Barry 82% 84% 

Terry 72% 70% 


