
Bem Explicado 

      Centro de Explicações Lda. 

CN 7º Ano – Ficha Formativa: Condições que permitem a 

existência de Vida na Terra 

 

   Nome: ____________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

 

1. Assinala com um X a opção correta que completa a frase. 

 

 A importância da camada de ozono para o aparecimento de vida na Terra, 

deve-se ao facto de…. 

 

___ a)Reter o dióxido de carbono na atmosfera.  

___ b)Refletir a cor azul dos mares. 

___ c)Filtrar todas as radiações infravermelhas.  

___ d)Filtrar as radiações ultravioletas. 

 

2. Uma característica da Terra é a existência de uma atmosfera. 

Por que razão esta característica é importante para a existência de vida no 

nosso planeta? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
 

3. Observa com atenção a figura que se segue.  
 

a. Como se chama o fenómeno 

evidenciado na figura?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

b. Em que consiste este 

fenómeno?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

c. Sendo este efeito um fenómeno natural, explica de que maneira ele 

contribui para a vida na Terra.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



4. Os esquemas da figura que se segue representam dois tipos de células 

eucarióticas.   
Célula A Célula 

B 

 

  
 

1  
7 

 

 

2 
 

3 
 

 

6 
4  
5 

 
4.1 Faz a legenda dos esquemas.   
1- ________________________________________ 

2- ________________________________________ 

3- ________________________________________ 

4- ________________________________________ 

5- ________________________________________ 

6- ________________________________________ 

7- ________________________________________ 

 

4.2 Qual dos esquemas (A ou B) representa uma célula vegetal? Justifica.  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Indica uma função do cloroplasto e outra da parede celular. 

Função do cloroplasto: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Função da parede celular: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.3 Como se denominam as células que, ao contrário destas, não são 

eucarióticas?  
 

___________________________________________________________________________________ 

 

 



5. Lê atentamente o seguinte texto.  

 

 "Os biólogos classificam os seres vivos tendo em conta as suas 

semelhanças e diferenças (...) o esquema representa um sistema de 

classificação baseado em cinco reinos. " 

.  
 

5.1 Diz o que entendes por biodiversidade.  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5.2 Classifica como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações que se 

seguem.   
___ Todos os seres vivos são constituídos por células.  

___ A célula é a unidade mais pequena dos seres vivos.  

___ Todas as células têm cloroplastos.  

___ As bactérias não são seres vivos.  

 

6. Os organismos pluricelulares resultam da associação de células. Coloca por 

ordem crescente de grandeza os termos que dizem respeito a sistemas.  
 

Golfinho; sistema solar; tecido; uma célula; Terra; Via Láctea; conjunto de seres 

vivos; ecossistema; Universo. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


