
ESCOLA MUNICIPAL PROFª ACIDÁLIA LOTT 
EXERCÍCIO DE CIÊNCIAS 

PROFª CLARISSA 
 
 

1. Na Escala Geológica de Tempo os Períodos mais antigos são os inferiores ou os superiores? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

2. Observe a Escala Geológica de Tempo abaixo e responda: 
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a) Em geral, o que marca o fim de um Período dessa escala? 
 
__________________________________________________________________________________________ 

b) Se você encontrar uma rocha cuja idade é de 100.000.000 de anos, por que não haverá fósseis de trilobitas 

nela? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

c) Se você encontrar um fóssil de dinossauro e afirmar que ele possui 400.000.000 de anos está correto? Por 

quê? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

d) O Archaeopteryx lithographica é a ave mais antiga conhecida atualmente e seus fósseis são datados do fim 

do Jurássico. Então, há quanto anos o Archaeopteryx viveu? 

__________________________________________________________________________________________ 

e) Por que os fósseis do Homo sapiens (ser humano moderno) são encontrados nas camadas superiores das 

rochas e não nas inferiores? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Complete a sequência abaixo: 

 

_____________  Filo      Classe           Ordem          __________________             Gênero             ______________ 

 

4.  O tigre-dente-de-sabre (Smilodon populator) viveu há alguns milhares de anos, durante o Pleistoceno, 

em Minas Gerais. Acredita-se que ele possa ter predado algumas espécies de preguiças terrícolas como a 

nothrotherium Maquinense. Essa preguiça pertencia à ordem Xenarthra, a mesma ordem do tatu-canastra 

(Priodontes maximus) e do tamanduá-bandeira (myrmecophaga tridactyla). O tigre-dente-de-sabre, por sua 

vez, era um felino que pertencia à ordem Carnivora. Com as mudanças ambientais ocorridas durante o 

Pleistoceno, dentre outros fatores, esses felinos e as preguiças terrícolas foram extintos. 

a) Copie 1 nome popular presente no texto: _____________________________________________________ 

b) Quantos nomes científicos do texto não estão grafados (escritos) de acordo com as regras de 

nomenclatura? Escreva-os corretamente: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



c) Volte à Escala Geológica de Tempo da questão 2 e complete a frase: 

O tigre-dente-de-sabre e as preguiças terrícolas viveram em Minas Gerais durante o Pleistoceno, ou seja, 

entre _______________________________ e ___________________________ anos atrás. 

 

5. De acordo com as regras de nomenclatura os nomes científicos são escritos em qual língua? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Marque as alternativas que contêm as espécies mais aparentadas entre si: 

a) Jaguatirica (Leopardus pardalis) e gato-do-mato (Leopardus tigrinus) 

b) Jiboia (Boa constrictor) e sucuri (Eunectes murinus) 

c) Onça-parda (Puma concolor) e onça-pintada (Panthera onca) 

d) Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) 

e) Ser humano moderno (Homo sapiens sapiens) e homem-de-Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis) 

f) Onça-pintada (Panthera onca) e leão (Panthera leo) 

g) Gorila (Gorilla gorilla) e ser humano moderno (Homo sapiens) 

h) Couve (Brassica oleracea) e repolho (Brassica oleracea) 

 

7. Na classificação do ser humano moderno os nomes abaixo se referem a quais categorias taxonômicas? 

 

______________  Animalia 

______________  Chordata 

______________  Mammalia 

______________  Primates 

______________  Hominidae 

______________  Homo  

______________  Homo sapiens 

 

 

 


