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Lê atentamente os enunciados das perguntas e responde nos locais indicados na folha de prova 

da última página. 

1. A figura abaixo mostra a forma como um esqueleto de dinossauro se transformou em fóssil. C representa o 

aspeto recente quando o fóssil do esqueleto foi encontrado no Sec. XX. 

 

1.1.  A presença de oxigénio junto dos 

cadáveres de seres vivos ……..  as 

condições de fossilização.  

Também o ambiente ……… é mais 

favorável á fossilização. 

a) …… melhora ……..aquático 

b) ……piora ………aquático 

c) …melhora …….. terrestre 

d)  …..piora …………terrestre 

 (Selecione a opção que preenche 

de forma correta e por ordem, os 

espaços existentes na frase 

anterior) 

 

1.2. O processo de fossilização 

ilustrado na figura foi uma: 

a) Moldagem 

b) Mumificação 

c) Mineralização 

d) Impressão 

 (Assinale a opção correta) 

 

2. A figura ao lado mostra 3 fósseis – A, B e C – que 

foram encontrados em terrenos abertos para a 

passagem de uma autoestrada em dois locais: o local 1 

e o local 2. Os estratos do terreno onde os fósseis 

foram encontrados estão assinalados com as 

respetivas letras. 

 

2.1. Qual o fóssil que viveu numa época mais antiga? 

a) C 

b) A e B 

c) A 

d) B 

 (Assinale a opção correta) 

 

A 

B 

C 

Versão A 
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2.2. Qual o fóssil que utilizarias como indicador de idade de um determinado estrato do terreno? 

a) C 

b) A e B 

c) A 

d) B 

 (Assinale a opção correta) 

 

2.3. O fóssil C formou-se através do preenchimento da cavidade da casca do caracol com sedimentos que mais 

tarde se consolidaram numa rocha. Pode por essa razão dizer-se que o fóssil C é: 

a) Uma marca 

b) Um molde externo 

c) Uma mineralização 

d) Um molde interno 

 (Assinale a opção correta) 

 

3. Entre os fósseis mais recentes encontram-se os de mamute, totalmente preservados no gelo, que habitaram o 

Ártico há alguns milhares de anos. Em todos os continentes, com exceção da Antártida, foram encontrados fósseis 

de dinossauros e, em 1922, ocorreu na Mongólia um achado de grandes proporções que incluía esqueletos 

inteiros e ovos. Mas, estes répteis também nos deixaram as suas pegadas. Nos poços de asfalto de La Brea 

encontraram-se mais de um milhão de restos fósseis de animais, muitos deles já extintos: mamutes, 

mastodontes, coiotes, megatérios, doninhas, tigres-dente-de-sabre, camelos, lobos, condores, cegonhas...  

 

3.1. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

a) A presença de água ajuda na fossilização. 
b) A fossilização é mais rápida na presença do oxigénio.  
c) A temperatura baixa favorece a fossilização.  
d) As partes moles são facilmente fossilizadas.  

 (Assinale a opção correta) 

 

3.2. Os processos de fossilização dos mamutes totalmente preservados no gelo e das pegadas de dinossauros 

são: 

a) Mumificação e moldagem respetivamente 
b) Mumificação e marcas respetivamente 
c) Mineralização e moldagem respetivamente 
d) A Moldagem 

 (Assinale a opção correta) 

 

3.3. Dos seguintes seres vivos qual o que tem maior probabilidade de fossilizar: 

a) Um carapau 
b) Uma minhoca 
c) Um malmequer 
d) Um papagaio da floresta tropical 

 (Assinale a opção correta) 

 
4. Faça a correspondência entre os termos da Coluna I e as afirmações da Coluna I I. 

Coluna I Coluna II 

A. Fóssil de idade 

B. Fóssil de fácies 

C. Fóssil vivo 

1. Permite caracterizar ambientes passados. 

2. Organismo que se manteve praticamente inalterado e resistiu as alterações 
que ocorreram na Terra durante as Eras geológicas.  

3. Permite datar a rocha onde foi encontrado.  
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5.  A figura ao lado representa dois 

conjuntos de estratos fossilíferos 

observados em dois locais (X e Y) 

situados a centenas de quilómetros 

um do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Relativamente à sequência de estratos do Local X, podemos afirmar que: 

a) O estrato E é o mais recente e o estrato C é o mais antigo. 
b) O estrato E foi o primeiro a formar-se. 

c) O estrato B é mais antigo que o estrato D e mais recente que o estrato A.  
d) O estrato C é mais recente que os estratos D e E.  

 (Selecione a opção correta) 

 

5.2.  Assinale a opção correta, relativamente aos estratos dos locais X e Y.  

a) O estrato D do local X tem a mesma idade que o estrato A do local Y.    
b) O estrato D do local X tem a mesma idade que o estrato B do local Y. 
c) O estrato B do local X tem a mesma idade que o estrato B do local Y.   
d) O estrato B do local X tem a mesma idade que o estrato A do local Y.    
  

 

6. O diagrama da figura ao lado representa a distribuição de diversos grupos de vertebrados ao longo do tempo 

geológico. Para responder às perguntas que se seguem considera os dados do diagrama. 

6.1. Quais os vertebrados que surgiram há 

mais tempo?  

6.2. Dois grupos de vertebrados dominaram 

durante a Era Mesozoica.  

6.2.1. Identifica esses grupos.  

6.2.2. Qual o grupo de vertebrados cuja 

representatividade diminuiu 

acentuadamente no final do 

Mesozoico?  

6.3. Qual o nome do segundo período da era 

Mesozoica? 

a) Triásico 

b) Quaternário 

c) Jurássico 

d) Cretácico 

(Selecione a opção correta) 

  A largura das barras está relacionada com a quantidade de indivíduos.  
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6.4. As grandes etapas da história da Terra são marcadas no final por: 

a) Aparecimento de novas civilizações; 

b) Grande desenvolvimento de um grupo de seres vivos. 

c) Períodos de transgressão dos oceanos; 

d) Extinções em massa 

 (Selecione a opção correta) 

 

 
7. As  trilobites eram crustáceos marinhos hoje 

extintos e que tiveram ampla área de dispersão. O 

diagrama da figura ao lado representa o período 

de existência de diferentes grupos de trilobites (A, 

B, C, D e E) durante a Era X.  

7.1. Identifique a Era X. 

7.2. Indique os períodos em que se encontram 

fósseis do grupo E.  

7.3. Qual o período em que se encontram, simultaneamente, fósseis dos dois grupos C e E?  

7.4. Os fósseis do grupo ____ são os melhores para a datação de um estrato com recurso à identificação de 

trilobites presentes nesse estrato. Este tipo de datação pode ser considerada uma datação _______. 

a) ….D….Relativa 

b) ….D….Absoluta 

c) ….A….Relativa 

d) ….A….Absoluta 

 (Selecione a opção que preenche de forma correta e por ordem, os espaços existentes na frase anterior) 

 

8. Identifique a Era de cada um dos acontecimentos que a seguir se descrevem, atribuindo a cada um a letra 
respetiva da chave que se segue. 

A – Mesozoico          B – Paleozoico         C – Cenozoico         D – Pré-câmbrico 

8.1. Apareceu o Homem 

8.2. Apareceram as Aves 

8.3. Aparecem os primeiros insetos 

8.4. Era dominada pelos répteis 

8.5. Aparecem as primeiras plantas com flor 

 

  

Er
a 

X
 

Pérmico     

D 

  

Carbonífero       

Devónico   

B 

  

E Silúrico     

Ordovícico A 
C 

Câmbrico         
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=Folha de Prova= 

1.1.  

1.2.  
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2.2.  

2.3.  
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3.2.  

3.3.  

4. A = B = C = 
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