
Escola Prof. Reynaldo dos Santos  •   Vila Franca de Xira 

Teste Ciências Naturais •  7º Ano  •  A Terra no Espaço 

Nome:_________________________________ Nº_____ Turma: ____    

Classificação: _______% 

Leia atentamente as perguntas e assinale as respostas corretas nos locais a isso 

destinados na folha de respostas fornecida na última página. 

1. A ciência nasce da curiosidade humana. Os cientistas são pessoas que fazem perguntas e usam 

métodos científicos para encontrar respostas. 

1.1. Utilizando as letras coloque por ordem os 

seguintes passos do chamado “método 

científico” 

  A – Conclusões          B - Hipótese             

C - Resultados         D - Problema              

E - Informação         F - Experiência 

1.2. A ciência que estuda a vida e os seres 

vivos chama-se: 

a) Biologia 

b) Geologia 

c) Química 

d) Astronomia 

(indique a opção correta) 

 

2. A figura ao lado representa um modelo científico 

histórico com a localização da Terra no Universo. 

2.1. Este modelo representa: 

a) A teoria heliocêntrica 

b) A teoria geocêntrica 

c) A teoria concêntrica 

d) A teoria circular 

(indique a opção correta) 

 

2.2. Qual das seguintes personagens históricas foi 

defensor desta teoria? 

a) Copérnico 

b) Kepler 

c) Galileu 

d) Ptolomeu 

(indique a opção correta) 

 

3. Classifique de verdadeiras (V) ou falsas (F) as frases que se seguem: 

3.1. O modelo heliocêntrico mantêm-se até aos nossos dias tal como foi elaborado pelos seus autores 

no sec. XVI. 

3.2. Galileu teve problemas com a igreja católica por defender que a Terra era o centro do universo. 

3.3. A ciência é um processo dinâmico em permanente construção. 

3.4. Aristóteles foi um defensor do modelo geocêntrico. 

SOL 
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4. A evolução do conhecimento da Terra e do Universo dependente do desenvolvimento tecnológico, 

que beneficia dos avanços da ciência. 

4.1. Estabeleça uma correspondência entre as letras dos instrumentos da exploração espacial indicados 

na coluna I e os números correspondentes às descrições da coluna II. 

 

4.2. Indique duas desvantagens da exploração espacial. 

 

 

5. Uma das condições essenciais para a vida na Terra é a temperatura amena. A imagem abaixo 

representa o sistema solar e a distâncias dos planetas em relação ao Sol. 

 
5.1.  O planeta Marte, representado pela letra 

…………,  é mais ........ que  a Terra pois está 

mais ……… do Sol. 

Assinale a opção que preenche de forma 

correta e por ordem, os espaços existentes 

na frase anterior. 

a) …. F …… frio …….afastado 

b) …. C ……. quente   ……. próximo 

c) …. C ……frio …….afastado 

d) …. E …… frio ……. afastado 

 

5.2. Os planetas G, H e I representam 

respetivamente: 

a) Júpiter, Saturno e Úrano 

b) Saturno, Úrano e Neptuno 

c) Saturno, Júpiter e Úrano 

d) Júpiter, Úrano e Neptuno 

(indique a opção correta) 

5.3. Para além da temperatura qual a outra 

condição essencial à existência de vida? 

a) Água líquida 

b) Dimensões apropriadas 

c) Oxigénio 

d) Ter um satélite natural 

(indique a opção correta) 

5.4. Por que razão a existência de um planeta 

gigante próximo da Terra, pode ser 

considerado um fator favorável à vida no 

nosso planeta? 

a) Porque reflete o calor do Sol 

b) Porque faz sombra e atenua o calor 

do Sol 

c) Porque atrai muitos meteoritos 

d) Porque fornece vapor de água 

(indique a opção correta) 

Coluna I Coluna II 

A. Sonda espacial 

B. Satélites artificiais 

C. Vaivém Discovery 

D. Apollo 12 

E. Robô de exploração 

F. Estação espacial 

1. Laboratório orbital com condições para a permanência de humanos. 

2. Usado para comunicações e previsões meteorológicas. 

3. Nave não tripulada 

4. Nave reutilizável 

5. Veículo não tripulado de exploração da superfície de planetas 

6. Nave não reutilizável 
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6. A Imagem ao lado representa a unidade básica da vida no 

nosso planeta. 

6.1. A imagem mostra o esquema de: 

a) Uma célula eucariótica animal 

b) Uma célula eucariótica vegetal 

c) Uma célula procariótica 

d) Um ecossistema 

(indique a opção correta) 

 

6.2. As letras A, B, C e D da figura representam 

respetivamente: 

a) Citoplasma, Parede Celular, Membrana Celular (ou 

plasmática) e Núcleo 

b) Membrana Celular (ou plasmática), Parede Celular, Citoplasma e Núcleo 

c) Membrana Celular (ou plasmática), Parede Celular, Núcleo e Citoplasma  

d) Parede Celular, Membrana Celular (ou plasmática), Citoplasma e Núcleo 

(indique a opção correta) 

 

6.3. Uma célula animal distingue-se de uma procariótica por… 

a) não fazer fotossíntese. 

b) ter um núcleo rodeado de uma membrana. 

c) ter menores dimensões. 

d) ter membrana celular ou plasmática 

(indique a opção correta) 

 

 

7. A figura ao lado representa um esquema dum 

instrumento essencial para o estudo das células: 

o microscópio.  

7.1. Faça a legenda dos números da figura. 

7.2. Se estivermos a observar uma célula com 

uma ocular de 10x e uma objetiva de 40X, a 

ampliação da célula é de: 

a) 50x 

b) 40x 

c) 30x 

d) 400x 

(indique a opção correta) 
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8. O esquema que se apresenta a seguir, 

representa os 4 subsistemas terrestres e as suas 

interações. 

 

8.1. Identifica os subsistemas A, B, C e D. 

8.2. Dá um exemplo entre uma interação entre 

os subsistemas A e C 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A vida na terra organiza-se em 

ecossistemas, que podem variar de 

dimensão, mas que se encontram 

num equilíbrio que pode ser 

afetado por qualquer alteração. A 

figura ao lado representa um 

ecossistema de uma lagoa. 

Classifica de verdadeira ou falsas as 

afirmações seguintes relativas aos 

ecossistemas. 

 

9.1. Um ecossistema é apenas constituído pelas plantas e animais que vivem num local. 

9.2. A poluição do lago com detergentes altera o ecossistema. 

9.3. A relação alimentar entre o coelho e a erva faz parte do ecossistema. 

9.4. O vento e a chuva fazem parte deste ecossistema. 

9.5. Os seres fotossintéticos não são essenciais num ecossistema. 
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Folha de Respostas 
Iten Resposta 

1.1.  

1.2.  

2.1.  

2.2.  

3. 3.1.-  3.2.-  3.3.-  3.4.-  

4.1. A-  B-  C-  D-  E-  F-  

4.2. 
 

 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

5.4.  

6.1.  

6.2.  

6.3.  

7.1. 

1- 2-  3-  

4-  5-  6-  

7-  8-  9-  

10-  11-   

7.2.  

8.1. A-  B- C-  D-  

8.2.  

9. 9.1.-  9.2.-  9.3.-  9.4.-  9.5.-  
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