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Leia atentamente a todas as informações antes de iniciar o jogo! 
 
Faixa etária: a partir de 12 anos 
 
Pode ser utilizado para: 

 Introduzir conhecimentos sobre as temáticas: origem da vida, evolução e 
biodiversidade. 

 Estimular e complementar estudos sobre a vida marinha. 
 Integrar conteúdos sobre origem da vida, evolução e biodiversidade. 
 Avaliar conhecimentos sobre estas temáticas. 
 Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe. 

 
Número de participantes (alunos): 
Mínimo de 2 jogadores. Máximo de 4. Ou em pequenas equipes, representadas por 
até 4 jogadores. 
 
Você precisará de: 

 01 dado. 
 Peões (adquiridos em papelarias e/ou casas especializadas em materiais 

pedagógicos, mas você pode improvisar utilizando: grãos, feijão, por 
exemplo; materiais escolares como, borrachas e apontadores coloridos).  

 
Componentes do Jogo: 

 Regras 
 Fichas (contendo as tarefas definidas em cada casa do tabuleiro: “Verdadeiro 

ou Falso”, “Quem Sou Eu?” e “Perguntas”) 
 01 tabuleiro 

 
Preparativos para o jogo: 
Leia os painéis da exposição “Vida, Mar e Muita História pra Contar” para se interar 
sobre nossa proposta de abordagem dos temas tratados na exposição, ela está 
presente no conteúdo deste Jogo. 
 
Certifique-se de que as fichas estão devidamente separadas em categorias (veja o 
item a seguir sobre as casas do tabuleiro). Embaralhe as fichas de cada categoria, 
separadamente, com a face das tarefas voltada para baixo. Coloque-as empilhadas 
ao lado do tabuleiro. 
 
Separe um peão para cada jogador ou equipe e coloque-os no início do tabuleiro. 
 
Conhecendo as casas do tabuleiro: 
 
Casa “Verdadeiro ou Falso” (simbolizada por V ou F): as fichas desta categoria 
determinam afirmações sobre conhecimentos gerais a respeito dos oceanos. Os 
jogadores devem dizer se a sentença está correta (verdadeira) ou errada (falsa).  
 
Casa “Quem Sou Eu?” (simbolizada por uma lupa): quando um peão pára nesta 
casa, são dadas algumas informações (pistas) sobre um organismo marinho. Os 
jogadores devem identificar qual é este organismo.  
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Casa “Pergunta” (simbolizada por um ponto de interrogação): quando um peão pára 
nesta casa, deve responder a perguntas sobre as temáticas abordadas na exposição. 
Aqui, disponibilizamos perguntas que contém informações mais específicas, 
presentes nos painéis da exposição (parte delas, dificilmente estarão disponíveis em 
outras fontes como livros escolares, por exemplo). O educador pode adaptá-las de 
acordo com os conteúdos que está trabalhando com o grupo.  
 
Casa Benesse: o jogador que cair nesta casa avançará automaticamente o número 
indicado de casas. 
 
Casa Penalidade: o jogador que parar nesta casa voltará automaticamente o número 
indicado de casas. 
 
Como funciona o jogo: 
 
Início do jogo: 
 
Todos os jogadores lançam o dado para definir qual será a ordem de participação no 
jogo. A ordem de participação é inversamente proporcional ao número obtido, ou 
seja, quem tirar o número maior sai na frente. Apenas quem tirou o número maior 
avança o número correspondente de casas no tabuleiro, dando início ao jogo. 
 
A casa em que o peão parar define a tarefa que deverá responder ou executar 
(“Verdadeiro ou Falso”; “Quem Sou Eu?”; “Perguntas”; “Benesses”; “Penalidades”). 
 
Se o peão parar nas casas de “Benesses” ou “Penalidades”: 
 
O jogador executa automaticamente a tarefa descrita na casa e passa a vez para a 
outra equipe.  
 
Se o peão parar em uma das casas “Verdadeiro ou Falso”, “Quem Sou Eu?” e 
“Perguntas”: 
 
Um jogador da equipe adversária retira uma carta da pilha da categoria 
correspondente e a lê em voz alta à equipe que está executando a tarefa. 
 
Se a equipe responder corretamente à tarefa, joga o dado novamente, anda o 
número de casas correspondentes com o peão, executa a próxima tarefa e assim 
sucessivamente.  
 
Se a equipe responder errado, o direito de jogar o dado e avançar casas com o peão 
passa para a equipe adversária.  
 
Antes de prosseguir com o jogo, a equipe adversária deve dizer qual seria a resposta 
correta e retirar esta carta do jogo (colocando-a com a face voltada para cima, em 
uma nova pilha ao lado do tabuleiro). 
 
Vence a equipe que chegar primeiro ao final do tabuleiro. 
 
Mas, afinal, todos ganham, aprendendo e se divertindo! 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Formação dos Oceanos responda:  

Qual o nome dado ao supercontinente que 
agrupava toda a área seca do nosso planeta no 
inicio de sua formação? 

R: Pangéia. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Formação dos Oceanos responda: 

Qual era o aspecto da Terra quando ela se originou, 
há 5 bilhões de anos?  

R: A Terra surgiu como um fragmento 
incandescente do Sol e no início era totalmente 
recoberta por lava vulcânica. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Formação dos Oceanos responda: 

Como a atmosfera terrestre primitiva teria sido 
formada? 

R: Provavelmente, o vapor de água e os gases 
trazidos por asteróides foram responsáveis pela 
formação da atmosfera terrestre primitiva. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema A Origem da Vida responda:  

Qual seria a participação do O2 na atmosfera 
primitiva do nosso planeta? (Ou seja, havia muito 
ou pouco oxigênio na atmosfera terrestre 
primitiva?)  

R: Havia pouco oxigênio na atmosfera terrestre 
primitiva. A maior parte do oxigênio existente 
estava presente na água (agrupado ao hidrogênio, 
formando moléculas de água). 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema A Origem da Vida responda: 

Que tipo de molécula teria sido utilizada como 
código de armazenamento de informações vitais 
nos primeiros organismos vivos? 

R: RNA. Imagina-se que moléculas simples como o 
RNA, tenham sido utilizadas no armazenamento de 
informações vitais, nas primeiras linhagens de 
seres vivos. O aprimoramento destas moléculas 
culminou no surgimento do DNA e as linhagens que 
o utilizavam se sobressaíram sobre as outras. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Pré-Cambriano – O Início da 
Diversificação responda: 

Qual a contribuição das algas azuis (cianofíceas) 
para a mudança na atmosfera da Terra? 

R: As algas azuis são seres fotossintetizantes, 
portanto, produtoras de O2. Elas o introduziram em 
grande quantidade na atmosfera terrestre 
primitiva, alterando sua constituição.  

PERGUNTAS 

Sobre o tema Pré-Cambriano – O Inicio da 
Diversificação responda:  

Qual foi o primeiro passo evolutivo para o 
surgimento dos organismos multicelulares? 

R: Alguns organismos unicelulares já formavam 
colônias. A colônia, uma nova forma de 
organização, foi o primeiro passo evolutivo para o 
surgimento dos organismos multicelulares. 

PERGUNTAS 
 
Sobre o tema Pré-Cambriano – O Inicio da 
Diversificação responda:  

Como são formados os estromatólitos? 

R: Estas estruturas com formas de recifes eram 
formadas pela retenção ou precipitação de 
sedimentos e outros materiais particulados, sobre 
fundos (substratos) colonizados por cianobactérias 
(algas azuis). 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Inicio da Era 
Paleozóica responda: 

Quando surgiram os peixes, quais eram os 
organismos que dominavam os mares? 

R: Invertebrados como os artrópodes, 
equinodermos e braquiópodos. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Inicio da Era 
Paleozóica responda: 

Quais organismos surgiram durante o período 
Ordoviciano? 

R: Os primeiros moluscos cefalópodes (parentes 
dos polvos e lulas) e os primeiros peixes, os quais 
eram recobertos por placas ósseas que formavam 
uma armadura. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Inicio da Era 
Paleozóica responda: 

Em que período surgiram os peixes com 
mandíbulas? 

R: Durante o período Siluriano. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Inicio da Era 
Paleozóica responda: 

Que tipo de planta dominava a Terra durante o 
período Devoniano? 

R: Plantas como as samambaias dominavam a 
paisagem da Terra no período Devoniano. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Fim da Era 
Paleozóica responda: 

No período Carbonífero surgiu, entre os anfíbios, 
uma linhagem capaz de sobreviver exclusivamente 
em terra. Quem eram estes organismos? 

R: Os répteis. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Fim da Era 
Paleozóica responda: 

Quais eram as características do ancestral dos 
mamíferos? 

R: Os ancestrais dos mamíferos, possivelmente, 
eram répteis capazes de manter a temperatura 
corporal elevada e com escamas modificadas em 
forma de pêlos. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Fim da Era 
Paleozóica responda: 

Quem foram os primeiros répteis a retornar ao 
ambiente marinho? 

R: Os mesossauros. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação no Fim da Era 
Paleozóica responda: 

Com a grande extinção em massa, no fim do 
período Permiano, que mudança ocorreu na fauna 
marinha? 

R: Essa extinção deixou um importante legado 
para os organismos marinhos. Até então, a maioria 
dos organismos marinhos vivia fixa ao fundo. Após 
esse evento, os seres que se locomovem tornaram-
se dominantes nos mares. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação na Era Mesozóica 
responda: 

Como se chama a era geológica conhecida como 
Era dos Dinossauros? 

R: Era Mesozóica. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação na Era Mesozóica 
responda: 

Em que período iniciou-se a formação do Oceano 
Atlântico? (Dica: ocorreu a partir do afastamento 
da massa continental da América do Norte e início 
da ruptura entre a América do Sul e a África) 

R: Período Jurássico. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação na Era Mesozóica 
responda: 

No fim do período Cretáceo, há 65 milhões de 
anos, ocorreu um novo evento de extinção em 
massa. Muitas espécies desapareceram, inclusive 
os grandes dinossauros e as amonitas. Qual teria 
sido a principal causa desta grande extinção? 

R: Provavelmente, devido ao impacto de um grande 
meteoro na região do Golfo do México, o clima 
terrestre se alterou drasticamente, impossibilitando a 
sobrevivência de várias espécies. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação na Era Cenozóica 
responda: 

Como denominamos a era e o período geológicos 
em que nos encontramos atualmente? 

R: Era Cenozóica, Período Quaternário. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Diversificação na Era Cenozóica 
responda: 

No pico da última glaciação (18.000 anos atrás), 
qual era o nível do mar, comparado com o de hoje 
em dia? 

R: 100 m abaixo do nível atual. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Pesquisas em Evolução responda: 

Charles Darwin é considerado o “pai” de qual 
grande teoria científica? Explique-a com suas 
palavras. 

R: Teoria da Evolução por Seleção Natural. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Mecanismos Evolutivos responda: 

Que frase que pode sintetizar o significado de 
Evolução Biológica? 

R: “Evolução é a descendência com modificação”. 

Nota: Entretanto, o que se esconde atrás destas poucas palavras, 
preenche os mais de 150 anos ao longo dos quais a idéia de evolução 
vem sendo discutida. Quem se interessa em compreender este tema 
deve estudá-lo mais a fundo.  

 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Protozoários Marinhos responda: 

O que é Maré Vermelha? 

R: É a proliferação desordenada de dinoflagelados 
que, quando em excesso, liberam substâncias 
tóxicas na água, matando assim outros organismos 
como peixes e crustáceos. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Algas e Plantas responda: 

Que posição ocupam as algas e as plantas numa 
cadeia alimentar? 

R: Como são organismos fotossintetizantes, são 
produtores e, portanto, ocupam a base de toda 
cadeia alimentar. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Algas e Plantas responda: 

As algas, além de extrema importância ecológica, 
também têm importância econômica. Dê algum 
exemplo da importância econômica das algas. 

R: São utilizadas na indústria de alimentos, 
medicamentos e cosméticos. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Algas e Plantas responda: 

Como as algas e as plantas produzem a sua 
energia? 

R: As plantas e algas produzem a sua energia 
através da fotossíntese, processo pelo qual 
transformam a energia luminosa do Sol em energia 
química. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Cnidários responda: 

Como se chamam as células urticantes dos 
Cnidários e para quê servem? 

R: São os cnidócitos, que ficam na superfície do 
corpo e dos tentáculos, servindo tanto para a 
defesa quanto para a captura de alimentos. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Cnidários responda: 

Como são formados os recifes de corais? 

R: Os corais possuem esqueletos rígidos formados 
a partir do cálcio presente na água do mar. O 
acúmulo dos esqueletos calcários dos corais (e de 
outros organismos associados a eles) ao longo do 
tempo forma os recifes de corais. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Ctenóforos responda: 

Qual o nome popular dos Ctenóforos? 

R: Carambolas do mar ou águas-vivas–de-pente. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Ctenóforos responda: 

O que possibilita a locomoção dos Ctenóforos? 

R: Os ctenos (fileiras de placas de cílios), que 
agem como remos. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Vermes responda: 

Existem vermes marinhos? 

R: Sim! Eles pertencem a grupos de nomes 
esquisitos, como platelmintos, nemertinos, 
equiúridos, sipuncúlidos, nematódeos e 
quinorrincos. Muitos se alimentam de restos 
vegetais e animais ou de seres microscópicos, 
presentes nos sedimentos (areia, do fundo do 
mar), enquanto outros são parasitas. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Anelídeos responda: 

Em quais ambientes vivem os Anelídeos? 

R: Na terra úmida, na lama, na água-doce, salobra 
ou marinha. 

 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Anelídeos responda: 

Os Anelídeos [sanguessugas (hirudíneos), 
minhocas (oligoquetas) e poliquetas] diferenciam-
se muito entre si quanto às cores, modos de vida e 
de alimentação, mecanismos de reprodução e 
forma corpórea. Mas eles possuem 3 características 
em comum quanto à forma do corpo. Que 
características são estas? 

R: Eles possuem o corpo tubular, mole e 
segmentado. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Crustáceos responda: 

Quais são as características mais marcantes dos 
Crustáceos? 

R: Seu corpo é segmentado e coberto por um 
esqueleto rígido, possuem apêndices articulados e 
dois pares de antenas.  

Nota: Antenas nem sempre são facilmente visíveis, em muitos 
crustáceos. Para valorizar a capacidade de observação dos alunos, você 
pode considerar como correta a resposta “exoesqueleto rígido e 
apêndices articulados”, mas a complemente com exemplos e 
explicações adicionais. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Moluscos responda:  

Quais são os moluscos que não possuem uma 
concha? 

R: Os polvos e as lesmas marinhas. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Moluscos responda: 

De que se alimentam os moluscos bivalves? 

R: Eles se alimentam de microorganismos filtrados 
a partir da água, em suas brânquias. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Tunicados responda: 

Que tipo de prejuízo econômico podem causar as 
ascídias? 

R: As ascídias podem crescer em grande 
quantidade sobre os cultivos de mexilhões, 
comprometendo-os. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Peixes responda: 

Qual o tamanho do menor peixe do mundo? (Dica: 
não é marinho) 

R: Menos de 8 milímetros de comprimento (é o 
peixe-de-sumatra, encontrado na Indonésia). 

Nota: O Paedocypris progenetica, não é apenas o menor peixe, mas o 
menor vertebrado do mundo. Tem um certo parentesco com a carpa. 
Foi encontrado num lamaçal, na ilha de Sumatra, Indonésia. Vive em 
águas escuras e ácidas (100 vezes mais ácidas que a água da chuva). 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Peixes responda: 

Em que peixes os machos é que carregam os 
embriões, como se estivessem grávidos? 

R: Nos cavalos-marinhos. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Cetáceos responda: 

Que animal deu origem à lenda dos unicórnios? 

R: O narval. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Cetáceos responda: 

Quanto pode chegar a pesar uma baleia azul? 

R: Cerca de 100 toneladas. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Equinodermos responda: 

Com relação à forma do corpo, que características 
diferenciam os pepinos-do-mar dos demais 
equinodermos? 

R: Seu corpo é vermiforme e a simetria bilateral 
(não pentâmera). 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Recifes de Coral responda: 

No coral-cérebro, e em outros corais de águas 
rasas, encontramos microalgas associadas. Que 
algas são estas? 

R: As zooxantelas. 
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PERGUNTAS 

Sobre o tema Recifes de Coral responda: 

Como se dá a associação entre o coral-cérebro, 
outros corais de águas rasas, e as algas 
zooxantelas? 

R: As zooxantelas fornecem compostos orgânicos 
para os corais e em troca recebem nutrientes 
necessários para a realização da fotossíntese. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Plâncton responda: 

Qual a diferença entre fito e zooplâncton? 

R: Fitoplâncton – realizam fotossíntese (algas). 
Zooplâncton – não realizam fotossíntese (animais). 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Plâncton responda: 

Existem organismos que passam todo o seu ciclo 
de vida no plâncton. Como estes organismos são 
classificados? 

R: Holoplâncton. Ex: muitos copépodos e 
ctenóforos, alguns moluscos, poliquetos e a 
maioria dos protistas. 

PERGUNTAS 

Sobre o tema Costões Rochosos responda: 

A zonação dos costões rochosos é bem 
característica. Quais os organismos capazes de 
viver na faixa superior desta zonação? 

R: Líquens e alguns caramujos vivem nesta faixa 
superior, umedecidos apenas pelo borrifo das 
ondas. 
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QUEM SOU EU? 

Eu nado em pé e na minha espécie é o macho que 
fica “grávido” (carrega os embriões). 

R: Cavalo Marinho. 

QUEM SOU EU? 

Sou o maior animal do planeta Terra, tenho 
pulmões e não tenho dentes. 

R: Baleia Azul. 

QUEM SOU EU? 

Meu corpo é mole e protegido por uma concha 
calcária que eu mesmo secreto. 

R: Os moluscos (ostras, mexilhões, caramujo e 
caracóis). 

 

QUEM SOU EU? 

Tenho um casco que me protege e ponho ovos na 
praia. 

R: Tartaruga. 
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QUEM SOU EU? 

Vivo permanentemente fixa. Geralmente estou 
presente nas rochas, mas posso me fixar nos 
cascos de navios e até mesmo sobre outros 
animais! Possuo placas que me protegem. 

R: As Cracas (Crustáceos). 

QUEM SOU EU? 

Uso conchas que não são minhas para proteger 
meu dorso mole e curvado. 

R: Caranguejo-Ermitão. 

QUEM SOU EU? 

Sou do período pré-cambriano, fui um dos 
primeiros seres a surgir na Terra e minha atividade 
biológica foi importante para o acúmulo de 
oxigênio na atmosfera. 

R: Algas Azuis ou Cianofíceas, Cianobactérias. 

QUEM SOU EU? 

Sou o menor vertebrado do mundo, meu tamanho 
é de 8mm e tenho escamas. 

R: Peixe-de-Sumatra. 
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QUEM SOU EU? 

Sou arredondado como uma bola. Minha boca é 
voltada para baixo. Tenho o corpo coberto por 
espinhos, que podem lhe machucar se você pisar 
em mim. 

R: Ouriço-do-mar. 

QUEM SOU EU? 

Tenho corpo gelatinoso, semitransparente e possuo 
cílios que me ajudam na locomoção. Embora eu me 
pareça muito com uma água-viva, não provoco 
queimaduras. 

R: Água-viva-de-pente (ctenóforos). 

QUEM SOU EU? 

Tenho cinco braços, possuo alto grau de 
regeneração e minha boca é voltada para o 
substrato. 

R: Estrela-do-mar. 

QUEM SOU EU? 

Tenho duas conchas e a partir de um grão de areia 
posso produzir uma pérola. 

R: Ostras (Moluscos bivalves). 
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QUEM SOU EU? 

Sou um pequeno crustáceo comestível, posso ser 
conhecido como Rosa, Branco e Sete Barbas. 

R: Camarão. 

QUEM SOU EU? 

Meu corpo parece de gelatina e posso lhe queimar, 
se você encostar-se a mim. 

R: Água-viva. 

QUEM SOU EU? 

Possuo nadadeiras e meu esqueleto é cartilaginoso. 

R: Tubarão, Raia. 

 

 

20 



VERDADEIRO OU FALSO? 

Um golfinho pode morrer afogado. 

R: Verdadeiro. Um golfinho é um mamífero e, 
portanto, como um homem utiliza o O2 presente no 
ar para a respiração. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

O sobe e desce das marés é influenciado pela Lua. 

R: Verdadeiro. As marés são movimentos das 
águas dos mares provocados pela atração que a 
Lua e, secundariamente, o Sol exercem sobre os 
oceanos. Do seu nível mais baixo, a água sobe 
gradualmente por cerca de 6 horas até atingir a 
maré alta. Daí então começa a baixar, continuando 
por cerca de 6 horas até alcançar a maré baixa. O 
ciclo então começa novamente. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

De todo o volume de água encontrada em nosso 
planeta aproximadamente 50% está nos oceanos. 

R: Falso. Do total desse volume, aproximadamente 
97% está nos oceanos, 1% é água doce e 2% é 
encontrado no estado sólido. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

As microalgas fazem parte do zooplâncton. 

R: Falso. Microalgas são seres fotossintetizantes e, 
portanto, formam o fitoplâncton. 
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VERDADEIRO OU FALSO? 

Nas profundezas dos oceanos não há vida, pois não 
há luz. 

R: Falso. Nas profundezas oceânicas, a centenas 
ou mesmo milhares de metros de profundidade há 
vida. Neste caso, a base da cadeia alimentar são 
seres detritívoros e quimiossintetizantes. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

As algas marinhas podem ser utilizadas como 
alimento. 

R: Verdadeiro. Algumas algas são utilizadas, 
comumente, na culinária oriental. Outras ainda 
servem de base para a produção de gelatina. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

As moréias são répteis marinhos, parentes das 
cobras. 

R: Falso. As moréias são peixes que possuem o 
corpo alongado. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

Os Pingüins-de-Magalhães, que eventualmente 
chegam à costa brasileira, são originários da 
Antártida. 

R: Falso. Eles são membros de colônias que vivem 
na argentina e são trazidos para cá pela corrente 
fria que sobe a costa sul e sudeste brasileira no 
inverno. 
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VERDADEIRO OU FALSO? 

Um Tsunami é uma onda gigantesca, ou conjunto 
delas, gerada por fortes ventos.  

R: Falso. Um tsunami é uma onda gigante gerada 
por distúrbios sísmicos, ou atividade vulcânica. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

O Tubarão-baleia é o maior tubarão existente, e 
por isso o mais agressivo. 

R: Falso. Apesar de ser o maior peixe conhecido, o 
tubarão-baleia é completamente inofensivo e 
alimenta-se de plâncton, por filtração. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

Um grupo de peixes é chamado de cardume. 

R: Verdadeiro. O substantivo coletivo de peixe é 
chamado de cardume, os cardumes são estruturas 
muito interessantes e recebem atenção e estudo 
por parte de muitos pesquisadores. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

Emissário submarino é uma tubulação utilizada 
para lançamento de esgotos no mar, sendo 
atualmente este o principal sistema de dispersão 
do esgoto nas cidades litorâneas. 

R: Verdadeiro. O emissário submarino é um dos 
componentes do sistema de tratamento de águas 
das cidades litorâneas, cuja função é evitar a 
liberação de águas poluídas junto à costa. 
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VERDADEIRO OU FALSO? 

Nos séculos XVIII e XIX as baleias eram mortas e 
sua gordura usada como combustível para as 
lamparinas. 

R: Verdadeiro. As baleias possuem uma grossa 
camada de gordura, que as protegem das águas 
frias, onde vivem a maior parte do tempo. A pesca 
indiscriminada da baleia quase levou várias 
espécies à extinção, e é hoje proibida em diversos 
países. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

A Fossa das Marianas é o local mais profundo e 
inexplorado dos oceanos. 

R: Verdadeiro. Esta grande depressão no Pacífico é 
o ponto mais profundo dos oceanos, com 
aproximadamente 11 mil metros (o monte Everest, 
teto do mundo, tem aproximadamente 8 mil 
metros de altitude!). 

VERDADEIRO OU FALSO? 

Plataforma continetal é uma porção submersa dos 
continentes que vai do litoral até cerca de 50 
metros de profundidade. 

R: Falso. A Plataforma continental vai do litoral até 
uma profundidade média de 200 metros, seu 
declive é suave e esta é a região de maior 
diversidade biológica dos oceanos. 

VERDADEIRO OU FALSO? 

Há lugares onde se come peixe venenoso. 

R: Verdadeiro. No Japão, o baiacu, um peixe em 
que todas as espécies são venenosas é 
cuidadosamente preparado e servido como uma 
rica iguaria chamada Fugu. 
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