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CIÊNCIAS NATURAIS 7º ANO

Ano Lectivo 2009/2010

Nome: _________________________________ Turma: _____Nº ______Data: ___/___/2010

1. Classifica as afirmações seguintes em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

__ a)O planeta mais próximo do Sol é Vénus

__ b)O Sol é a única estrela da Via Láctea

__ c)A sociedade apoiou sempre as descobertas científicas que foram surgindo ao longo dos 

anos.

__ d)A Terra é o único planeta no Sistema Solar com condições para a existência de vida.

__ e)A vida surgiu no meio aquático.

__ f)A Terra pode ser considerado como um sistema

__ g)O modelo do Sistema Solar defendido por Galileu era o Geocêntrico

__ h) O modelo Heliocêntrico defende que o Sol gira em torno da Terra.

__ i) A tecnologia resultante da exploração espacial trouxe muitos benefícios para a 

sociedade.

2. Nas questões que se seguem selecciona a opção correcta:

2.1. O gás que retém parte da radiação ultravioleta, denomina-se:

__ a) hidrogénio __ b) árgon

__ c) ozono __ d) azoto

2.2. A ciência que estuda o universo é:

__ a) a Astrologia __ b) a Geologia

__ c) a Paleontologia __ d) a Astronomia

3. Observa a figura 1 que representa trocas entre sistemas que tiveste oportunidade de 
estudar. 

                                                    
3.1. Identifica os sistemas representados pelas letras 

A – Sol

B-______________

C-________________

D-_________________
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4. “ O avanço da Ciência tem permitido o desenvolvimento de 
tecnologias cada vez mais sofisticadas de exploração do 
Universo.”

4.1. Refere três instrumentos utilizados na exploração espacial

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4.2. Quais as vantagens para a Sociedade da exploração/investigação Espacial?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

“ Os fósseis são muito importantes para escrever a história da Terra”

5. O que é um fóssil?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

6. Comenta a frase:
“Dos biliões de organismos que existiram na Terra em épocas passadas apenas uma pequena 
parte ficou preservada sob a forma de fósseis.”

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

7. Indica os tipos de fossilização que conheces.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

8. Qual a ciência que estuda os fósseis.

___________________________________________________________________________________________
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9. Observa atentamente, o esquema seguinte, que representa dois conjuntos de estratos, 
observados em dois locais distantes, X e Y.

9.1. Explica porque razão se afirma que os estratos e, 2 e 6 dos locais X e Y têm a mesma 
idade.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

9.2. Indica o estrato mais antigo e o mais recente.

Mais antigo – ____ Mais recente - ____

10. O que é um fóssil de idade?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

11.Os fósseis de fácies são da maior importância na:

A- determinação da idade dos terrenos. __

B- pesquisa da duração de uma espécie. __

C- reconstituição de ambientes passados. __

D- reconstituição da formação de rochas. __

12. Identifica os seres vivos da imagem.

I-______________

II-______________

FIM
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