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Competências a testar :  

 Justificação científica de fenómenos naturais; 

 Resolução de problemas; 

 Interpretação de fenómenos naturais. 

 Discussão da importância da ciência na sociedade actual. 

 

“ A Ciência é uma procura permanente do conhecimento acerca do Universo. É 

um produto da actividade humana, resultando do trabalho de homens e mulheres 

que procuram sempre as melhores explicações para os fenómenos que estudam.” 

 

1.Os esquemas A e B representam modelos explicativos do Universo. 

 

 
 

1.1.Identifica os modelos representados. 

____________________________________________________________________ 

 

 

1.2. Explica o modelo representado pela letra A. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.”No Século XVI o estudo do Universo era efectuado com o auxílio de apenas um 

instrumento : O Telescópio. Actualmente, utilizam-se outros instrumentos que 

permitem estudar o Universo com mais detalhe.”  
 

 

 

 

 

 

 



2.1 Estabelece a correspondência correcta entre as duas colunas. 

 

Coluna I   Coluna II 

 

1.Estação espacial        ___ Nave espacial não tripulada que faz estudos científicos. 

2.Satélite         ___ Orbita um planeta e é usado para recolha de informações. 

3. Sonda espacial        ___ Permanece no espaço com astronautas para recolher  

4. Radiotelescópio     informações sobre o universo. 

5. Vaivém espacial         ___ Capta sinais de rádio emitidos pelos corpos celestes. 

           ___ Veículo de transporte de astronautas. 

 

 

3.”Com o auxílio dos instrumentos actuais, já se conhece muito bem a organização 

do Universo.” 

3.1. Completa o mapa de conceitos sobre a organização do Universo fazendo 

corresponder um conceito a cada letra, de modo a obteres um raciocínio lógico. 

 
 

4. A figura seguinte representa a organização do Sistema Solar aceite na actualidade. 

Analisa-a. 
 

 
 

 

 



4.1. Faz a legenda da figura. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.2. De acordo com o que aprendeste em relação aos planetas, e tendo em conta a figura 

do Sistema Solar, responde às questões seguintes: 

 

a) Qual é o planeta que demora mais tempo a dar a volta ao Sol? ______________ 

b) Quais são os planetas interiores? ____________________________________ 

c) Quais são os planetas exteriores? ____________________________________ 

d) Qual é o planeta que tem a maior temperatura do Sistema Solar? ____________ 

e) Qual é o maior planeta do Sistema Solar? _________________ 

 

5.” O nosso planeta é o único com vida. Apenas no século XIX, com o auxílio de 

várias ciências, foi apresentada uma explicação para a existência da vida e a sua 

evolução.”  
 

Observa as figuras seguintes: 

 
5.1. Com base na tabela, refere algumas características que permitem a existência de 

vida na Terra. 

______________________________________________________________________ 

 

5.2. Indica outras duas características do nosso planeta que permitem a existência de 

vida. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. “A Terra, após a sua formação e durante várias centenas de milhões de anos, foi 

um lugar inabitado”. Observa o gráfico seguinte e responde às questões. 

 

 



6.1. Qual o acontecimento extraordinário que ocorreu na Terra há cerca de 4000 

milhões de anos?_____________________________________________________ 

 

6.2.Durante alguns milhões de anos os organismos viveram num meio sem oxigénio 

livre. Com base nos dados fundamenta esta afirmação. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.3. Que vantagem tem, para os seres vivos, a existência da camada de ozono? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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