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FICHA DE TRABALHO DE CIÊNCIAS NATURAIS (7º ANO) 

Ano Lectivo 2010/2011 

 
Nome: _________________________________________ N.º_____ Turma 7º __  Data _______________ 

 
 

1. Desde os primórdios da sua existência que o Homem se questiona sobre tudo o que o rodeia. 

1.1. Assinala, das seguintes afirmações, as verdadeiras (V) e as falsas (F): 

____ A ciência é o meio onde vivem os seres vivos. 

____ A tecnologia é o conjunto de meios técnicos que ajudam a ciência a evoluir. 

____ Quanto mais evoluírem os meios técnicos, mais fácil se torna a evolução científica. 

____ A sociedade não influencia o trabalho do cientista. 

____ O trabalho do cientista influencia as condições de vida da sociedade. 

____ O ambiente é sempre beneficiado com as investigações científicas. 

____ A ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente não têm qualquer relação entre si. 

 

2. O desenvolvimento científico e tecnológico trouxe muitos benefícios à vida humana, no entanto este 
desenvolvimento também traz alguns inconvenientes. Indica: 

2.1. Um inconveniente deste desenvolvimento científico e tecnológico 

 

 

 

 
 
3. Os modelos sobre a organização do Universo/ Sistema Solar evoluíram ao longo dos tempos. 

3.1. Completa o texto que se segue, utilizando os termos da seguinte chave: 

Chave: 

A. Sistema Solar 

B. Copérnico 

C. Terra 

D. Aristóteles 

E. Geocêntrica 

F. Sol  

G. Heliocêntrica 

H. Universo  

 

Ptolomeu e _________________________ consideravam a _________________________ o centro do 

_________________________ e todos os outros astros giravam em trono dela. Esta teoria denomina-se 

Teoria _________________________. 

 

_________________________ e Galileu consideravam o _________________________ o centro do 

Universo. Esta teoria ficou conhecida como a Teoria _________________________. 

 

Actualmente estas teorias assumem apenas uma importância histórica, uma vez que o 

_________________________ não se encontra no centro do _________________________ mas no centro 

do _________________________. 

 



4. O desenvolvimento da tecnologia aeroespacial permitiu o avanço do conhecimento sobre o Espaço. 

4.1. Identifica qual o conceito descrito por cada uma das afirmações. 

a) Naves espaciais tripuladas e reutilizáveis _________________________________________________ 

b) Planeta principal com temperaturas mais baixas do Sistema Solar ______________________________ 

c) Primeiro instrumento utilizado para observar as crateras da Lua _______________________________ 

d) Planeta principal com atmosfera inexistente ou praticamente inexistente _________________________ 

e) Tecnologia utilizada para captar sinais de rádio provenientes do Espaço. _________________________ 

f) Planeta, do Sistema Solar, com uma atmosfera rica em Oxigénio e com água no estado líquido________ 

g) Naves interplanetárias não tripuladas _____________________________________________________ 

h) Estrela do nosso sistema planetário _____________________________________________________ 

 
5. Selecciona com um X a opção correcta que coloca por ordem crescente de complexidade, os seguintes 

componentes: 
a)  Sistema Solar < Via Láctea < Universo < 

Planetas  
 

b) Via Láctea < Universo < Sistema Solar < Planetas  
 

c) Sistema Solar < Universo < Planetas < Via Láctea   
 

d) Planetas < Via Láctea < Sistema Solar < Universo  
 

e) Planetas < Sistema Solar < Via Láctea < Universo 
 

 
6. Assinala com um X a opção correcta para cada uma das afirmações: 
6.1. Os planetas […] são planetas rochosos 

a)  Mercúrio, Vénus, Marte e Júpiter  
 

b) Vénus, Marte, Úrano e Neptuno  
 

c) Mercúrio, Vénus, Terra e Marte   
 

d) Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno  
 

 
6.2. Os planetas […] são planetas gasosos 

a)  Mercúrio, Vénus, Marte e Júpiter  
 

b) Vénus, Marte, Úrano e Neptuno  
 

c) Mercúrio, Vénus, Terra e Marte   
 

d) Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno  
 

 
7. Ordena cronologicamente, utilizando números (de 1 a 5, sendo 1 o mais antigo e o 5 o mais recente), os 

seguintes subsistemas terrestres: 

a) Atmosfera primitiva  
b) Geosfera   
c) Hidrosfera    
d) Biosfera   
e) Atmosfera actual  

 

8. Indica o nome dos planetas que compõem os limites da cintura interna de asteróides. 
 

 

FIM 


