
1. O esquema seguinte ilustra o Ambiente da Terra primitiva.

1.1. Indica alguns dos constituintes da atmosfera primitiva.

1.2. A Atmosfera primitiva estava sujeita à energia proveniente de diferentes 

fontes. 

1.2.1. Menciona as fontes de energia que estão representadas no esquema.

1.3. O Ambiente representado proporciona a existência de vida nos 

continentes?

1.3.1. Justifica a tua resposta.

2. Indica se as seguinte frase é Verdadeira ou Falsa e corrige-a se necessário.

A Vida na Terra teve origem à cerca de 3600 M.A. Ainda hoje encontramos 

fósseis que nos mostram seres muito complexos e que começaram por habitar 

os continentes e posteriormente adaptaram-se ao meio marinho, rico em 

alimentos.
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3. O esquema seguinte, representa as etapas da evolução da vida na Terra:

3.1. Quais foram as primeiras formas de vida que surgiram na Terra.

3.2. Justifica a afirmação: “Quando apareceram os primeiros invertebrados 

marinhos, o oxigénio já era abunante nos Oceanos”.

3.3. Refere como variou a complexidade da vida ao longo da história da Terra.

3.4. Refere a idade da Terra em que os seres vivos existentes eram 

praticamente aqueles que ainda hoje existem.
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4. Na figura seguinte, está representada uma célula animal. Faz a legenda da 
Figura:

5. Observa as seguintes figuras:

5.1. Indica as células eucarióticas Animais.

5.2. Indica as células eucarióticas vegetais.

5.3. Menciona as prinicpais diferenças entre estes dois tipos de células.
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6. Faz corresponder os algarismos da coluna I às letras da coluna II.

Coluna I Coluna II

1. Célula

2. Pluricelular

3. Unicelular

A. Ser vivo formado por várias células com funções 
específicas.
B. Unidade base de todos os Seres Vivos.
C. Ser Vivo constituido só por células.

7. Refere o que entendes por seres vivos Unicelulares.

8. E o que entendes por seres vivos Pluricelulares? 

9. Assinala a opção correcta:

“A forma diversificada das células está relacionada com...”

(A) A função que desempenham.

(B) A função que desempenham e com o contacto existente entre elas.

(C) A sua forma esférica.

(D) O seu tamanho.
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