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Olimpíadas de Ciências Júnior 2017 
1ª fase 

            Duração: 30 min                                  Escalão IV                                        5.º e 6.º anos 

 
 

   Uma iniciativa do 
         Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria - Tadim 

 
    em parceria com: 

                          
 

 

PROPOSTA DE CORREÇÃO 
FOLHA  DE  PERGUNTAS 

 
Instruções: 

 
 A prova é constituída por duas partes: 

Parte I: 18 perguntas de escolha múltipla. ----------------------------------- 18 pontos 

Parte II: 1 pergunta de desenvolvimento.  ----------------------------------- 5 pontos 

(A pergunta de desenvolvimento será avaliada apenas em caso de empate nas 

classificações referentes à parte I.) 

 

 O enunciado da prova é para ti.  

 Deves utilizar a folha de respostas para responderes a todas as perguntas. 

 Na parte I: 

- seleciona apenas uma resposta para cada pergunta; 

- apresenta as tuas respostas de forma perfeitamente clara e legível; qualquer engano 

deve ser corretamente identificado e a resposta certa assinalada.  

 Na parte II: 

- segue as orientações e apresenta a resposta de forma organizada e clara; 

- utiliza uma linguagem cientificamente correta. 
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Parte I  
Perguntas de escolha múltipla 

 

1. A Terra é um planeta com vida, porque: 

(A) tem atmosfera protetora, água no estado líquido e uma temperatura agradável. 

(B) tem oxigénio, quatro estações e água no estado líquido. 

(C) tem efeito de estufa natural, água nos três estados físicos e oxigénio. 

(D) tem quatro estações, efeito de estufa natural e rochas. 

(E) tem atmosfera protetora, água no estado gasoso e rochas. 
 

2. O rio é um elemento da:  

(A) atmosfera. 

(B) hidrosfera. 

(C) litosfera. 

(D) biosfera. 

(E) geosfera. 
 

3. As águas residuais domésticas devem ser tratadas antes de chegar ao rio numa: 

(A) ETAR. 

(B) ETA. 

(C) EPAL. 

(D) AGERE. 

(E) AQUALIA. 
 

4. O gás mais abundante na atmosfera terrestre é: 

(A) o azoto. 

(B) o ozono. 

(C) o dióxido de carbono.  

(D) o oxigénio. 

(E) o vapor de água. 
 

5. A rocha predominante na região da tua escola é: 

(A) o granito. 

(B) o basalto. 

(C) o calcário. 

(D) o mármore. 

(E) o xisto. 
 

6. As plantas melhoram a qualidade do ar, pois captam:  

(A) dióxido de carbono. 

(B) oxigénio. 

(C) azoto. 

(D) água. 

(E) sais minerais. 
 

7. Uma árvore com 200 anéis no seu tronco tem:  

(A) 180 anos. 

(B) 20 anos. 

(C) 120 anos. 

(D) 200 anos. 

(E) 400 anos. 
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8. O revestimento dos animais tem diversas funções como proteger do frio e dos choques ou facilitar a 

locomoção. Relativamente ao revestimento da cobra e da rã pode afirmar-se que: 

(A) a cobra tem pele com escamas epidérmicas e a rã tem pele nua. 

(B) a cobra tem pele com escamas dérmicas e a rã tem cutícula. 

(C) a cobra tem pele nua e a rã tem cutícula. 

(D) a cobra tem cutícula e a rã tem pele com escamas dérmicas. 

(E) a cobra tem quitina e a rã pele com escamas epidérmicas.  

 

9. Analisa a figura. Sabendo que o carneiro tem de massa mais 

10 quilogramas do que o macaco, qual a massa do macaco? 

(A) 60 kg 

(B) 20 kg 

(C) 30 kg 

(D) 25 kg 

(E) 40 kg 
 

10. Um ornitólogo é… 

(A) um especialista em aves. 

(B) um instrumento de laboratório. 

(C) um instrumento médico. 

(D) um especialista em peixes. 

(E) um especialista em répteis. 
 

11. O maior osso do corpo humano é: 

(A) a tíbia. 

(B) o perónio. 

(C) o fémur. 

(D) o rádio. 

(E) o cúbito. 
 

12. A fecundação é a união de:  

(A) duas células sexuais iguais. 

(B) um óvulo com um espermatozóide, dando origem ao ovo. 

(C) um ovo com um espermatozóide, dando origem ao óvulo. 

(D) um óvulo com um espermatozóide dando origem ao embrião. 

(E) um ovo com um óvulo dando origem a um espermatozóide. 
 

13. As células do sangue que têm a capacidade de destruir micróbios são:  

(A) glóbulos vermelhos. 

(B) glóbulos brancos. 

(C) hemácias. 

(D) plaquetas. 

(E) plasma. 
 

14. As descobertas e avanços da ciência surpreendem-nos… Quem disse: “É um pequeno passo para o 

Homem, mas um grande passo para a Humanidade”? 

(A) Edmund Hillary, no cume da montanha mais alta. 

(B) Neil Armstrong, ao pisar a Lua. 

(C) Cristóvão Colombo, quando descobriu a América. 

(D) Isaac Newton, ao descobrir a gravidade. 

(E) Louis Pasteur, quando descobriu a vacina contra a raiva. 
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15. Qual está a mais neste conjunto? 

(A) Marte. 

(B) Lua. 

(C) Júpiter. 

(D) Vénus. 

(E) Mercúrio. 
 

16. Em laboratório, para procederes a uma filtração deves utilizar: 

(A) uma proveta, um funil e papel de filtro. 

(B) um gobelé, uma tina e uma vareta. 

(C) uma vareta, uma tina e papel de filtro. 

(D) um funil, uma vareta e uma espátula. 

(E) uma pipeta, uma vareta e uma proveta.  

 

17. Para medir o volume de um líquido, procedo do seguinte modo: 

(A) utilizo uma fita métrica e meço o volume em metros. 

(B) utilizo uma proveta e meço o volume em quilogramas. 

(C) utilizo um termómetro e meço o volume em graus Celsius. 

(D) utilizo um gobelé e meço o volume em centímetros. 

(E) utilizo uma proveta e meço o volume em centímetros cúbicos.  

 

18. Se colocares cubos de gelo num copo com água é possível verificar que: 

(A) o gelo flutua, porque é menos denso do que a água líquida. 

(B) o gelo flutua, porque é mais denso do que a água líquida. 

(C) o gelo afunda, porque é menos denso do que a água líquida. 

(D) o gelo afunda, porque é mais denso do que a água líquida. 

(E) o gelo fica no meio da água líquida, porque tem a mesma densidade do que a água.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Parte II 
Pergunta de desenvolvimento 

 

“Com um aumento da população mundial, o consumo de água para as mais diversas 

atividades humanas tem vindo a aumentar. (…) Ao mesmo tempo, as pessoas desperdiçam 

e poluem quantidades de água cada vez maiores.” 
                                Noémia Maciel e Carlos Duarte - “À descoberta do Planeta Azul 7” 

 

Comenta o texto acima, referindo:  

- como é que se desperdiça e polui cada vez mais a água; 

- que medidas podem ser tomadas para diminuir a poluição da água e criar hábitos de 

poupança de água.  

 


