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Dinossauros
Zona Azul



1
Estás na entrada da exposição. Imagina que fazes parte de uma 
expedição científica e que tens de enviar informação sobre o fóssil do 
dinossauro Euoplocephalus que acabas de descobrir a uma 
paleontologista da tua equipa.

Euplocephalus

Conferir resposta

Que parte do animal não é visível no fóssil?

A. Cauda

B. Patas

C. Espinhos

D. Pele

E. Pescoço

F. Costelas

2
Há uma diferença entre o 
esqueleto do 
Camarasaurus e o 
desenho da placa 
informativa. Qual é a 
diferença?

 ?

No desenho a cauda está 
em baixo. Em 1993 os 
investigadores 
descobriram que, para 
equilibrar o peso do 
pescoço, a cauda deveria 
estar levantada.

Cauda do Euoplocephalus



Através da observação de fósseis, cientistas como tu 
podem conhecer não só a estrutura física mas também 
o modo de vida das diferentes espécies. Observa o 
fóssil de um dos primeiros dinossauros descobertos, o 
Coelophysis, na parede da sala de entrada.
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Coelophysis

Conferir resposta

Na zona do estômago, identificaste restos 
de ossos de um dinossauro da mesma es-
pécie. Qual é a explicação?

A. O Coelophysis alimentava-se de 
ossos de animais

B. O Coelophysis era canibal
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Triceratops

Conferir resposta

Antes de iniciares a subida, escreve o nome do ani-
mal que conheces mais semelhante ao Triceratops.

4
Para estudarem animais já extintos, os cientistas 
servem-se dos conhecimentos que têm de 
espécies atuais. Observa com atenção o modelo 
junto às escadas da sala de entrada.
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5
Conferir resposta

Os membros dianteiros eram enormes e 
podiam atingir o comprimento de 2,5 m. 
Era um temível caçador. 

A. Touojiangosaurus

B. Deinocheirus

C. Gallimimus

9



Conferir resposta

Tem as patas dianteiras curtas. 
Usava-as para dar impulso ao 
corpo pesado. Os espinhos ao 
longo do dorso e da cauda torna-
vam este dinossauro uma presa 

A. Deinocheirus

B. Dromaeosaurus

C. Tuojiangosaurus

Conferir resposta

Com um bico semelhante ao das 
aves e sem um único dente, o 
nome que lhe deram os cientis-
tas sugere a sua semelhança 
com as... galinhas!

A. Gallimimus

B. Massospondylus

C. Dromaeosaurus

Conferir resposta

Com o dobro da altura de um ho-
mem, era um predador feroz, 
que se servia das aguçadas gar-
ras nas patas traseiras para ata-
car a presa, sempre em grupo.

A. Tyrannosaurus

B. Dromaeosaurus

C. Allosaurus



Conferir resposta

Na zona do pescoço, tinha uma 
proteção de osso, rígida, que evi-
tava que fosse ferido pelos pre-
dadores.

A. Massospondylus

B. Allosaurus

C. Triceratops

Conferir resposta

O maior de todos os carnívoros 
que já habitaram a Terra. 

A. Triceratops

B. Allosaurus

C. Tyrannosaurus
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6

Conferir resposta

Como estavam posiciona-
dos os olhos do T-Rex?

A. Para a frente

B. Para trás

C. Para os lados

Conferir resposta

De que tamanho era a zona 
do T-Rex destinada ao olfac-

A. Do tamanho de 

B. Do tamanho de 

C. Do tamanho de 

Conferir resposta

Há quanto tempo viveu o T-
Rex?

A. 20/25 milhões de 
anos

B. 65/67 milhões de 

C. 100/120 milhões 

Conferir resposta

Quantas vezes era a denta-
da do T-Rex mais poderosa 

A. 3X

B. 4X

C. 8X

Conferir resposta

O peso do T-Rex era equiva-
lente ao de...

A. 200 crianças de 
10 anos

B. 300 crianças de 

C. 100 adultos
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Mamíferos
Zona Azul



Conferir resposta

Têm esqueleto e coluna ver-
tebral.

A. Verdadeiro

B. Falso

Conferir resposta

Têm dentes com funções 
específicas (cortar, rasgar).

A. Verdadeiro

B. Falso

Conferir resposta

Amamentam as crias.

A. Verdadeiro

B. Falso

Conferir resposta

Transpiram para manter a 
temperatura baixa.

A. Verdadeiro

B. Falso

Conferir resposta

Têm quatro membros.

A. Verdadeiro

B. Falso

Conferir resposta

Põem ovos.

A. Verdadeiro

B. Falso



Mamíferos
Baleia Azul
Zona Azul

Apesar da diferença de 
tamanho, o cérebro de uma 
baleia e o de uma pessoa 
têm uma característica em 
comum. Os dois têm um 
córtex muito desenvolvido. O 
córtex é a área do cérebro 
associada à inteligência.

Qual é o comprimento de uma baleia azul?
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Moby Dick é um livro 
escrito por Herman 
Melville. Os tripulantes 
do navio Pequod, 
caçadores de baleias, 
tentam matar Moby Dick 
depois da baleia ter tirado 
a vida a um companheiro.

Assiste a este vídeo 
sobre uma baleia que 
ficou presa numa rede 
de pesca e que foi salva 
por um grupo de 
pessoas. Repara e 
pensa na reacção da 
baleia quando fica livre.

16

Quem te parece mais cruel, os caçadores de baleias ou 
Moby Dick?

É possível uma baleia pensar como um ser humano?

Todos os problemas seriam resolvidos com a morte do 
gigantesco mamífero, que parecia ser um monstro assassino e 
desalmado. Stubb começou a feri-lo impiedosamente com 
uma lança e a retorcer brutalmente a arma. A luta pareceu-me 
desleal. Éramos quatro equipas armadas até aos dentes contra 
uma criatura que tinha apenas o próprio corpo para nos 
enfrentar. Arrancando a vida daqueles que a ameaçavam, 
Moby Dick pretendia vingar os seus semelhantes, vítimas dos 
cruéis baleeiros? Por mais que eu soubesse que era 
impossível um animal pensar como um ser humano, de 
alguma forma eu acreditava nisso. 

Herman Melville



Biologia 
Humana
Zona Azul

Modelo de feto com sete meses.

O modelo é oito vezes maior do que um bebé real.

Repara no som, o que é?
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Conferir resposta

Liga as fotografias do feto às imagens do braço do bebé.

32 dias após a fertilização 37 dias após a fertilização 42 dias após a fertilização 80 dias após a fertilização

a                b                c                d       
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Sequoia 
Gigante
Zona Verde

557	 A sequoia é uma jovem planta
	 São Columba cria missão na ilha de Iona 
600	 Inícios do Islão 
650	 O budismo é introduzido no Japão 
700	 Primeiros missionários ingleses na Europa continental 
800	 Carlos Magno coroado imperador em Roma  
	 Invasões viquingues na Europa 
850	 Primeiro livro impresso na China 
900	 Declínio da civilização maia
	 Impérios ganeses florescem em África 
950	 O cristianismo é introduzido na Escandinávia e na Europa de 
	 leste 
1000	Viagem de Leif Ericsson à América do Norte 
1050	A nossa sequoia tem 500 anos  
	 Os Normandos conquistam Inglaterra 
1100	Cruzadas inglesas no Médio Oriente 
1200	A Magna Carta é  concedida 
1250	Nasce Marco Polo 
1300	A dinastia Mongol cresce na China com Kublai Khan 
1350	Peste Negra em Inglaterra 
1400	Chaucer e Joana de Arc Morrem 
1450	Colombo chega às Antilhas e à América
1498 Chegada de Vasco da Gama à Índia 
1500	Leonardo da Vinci imagina uma máquina voadora 
1550	A sequoia faz 1000 anos 
	 William Shakespeare e Galileu nascem 
1600	Calvinistas estabelecem-se na Nova Inglaterra 
1650	Isaac Newton descobre a lei da gravidade 
	 Johann Sebastian Bach nasce  
1700	Linnaeus publica Systema Naturae 
1750	Cook chega a Botany Bay, na Australia 
	 Declaração da Independência dos Estados Unidos  
1800	Alessandro Volta inventa a pilha 
1850	Darwin publica a Origem das Espécies 
	 Mahatma Gandhi nasce 
1892	Começa a construção do Canal do Panamá 
	 A sequoia é cortada aos 1335 anos de idade 



Conferir resposta

No topo da escadaria do átrio central, vais encontrar o tronco de uma sequoia gigante. As sequoias gigantes são 
os maiores e mais antigos seres vivos do planeta. Os anéis que podes observar indicam a passagem do tempo e a 
idade da árvore, cerca de 1300 anos! Os anéis junto ao centro são os mais antigos. A árvore veio dos Estados Uni-
dos mas, se tivesse vivido em Portugal, teria assistido a quase toda a história do país.

1500 Descoberta do …

1500 Descoberta do …

1143 Fundação de …

1143 Fundação de …

1755 Terramoto de …

1755 Terramoto de …
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1500 Pedro Álvares Cabral 
chega ao Brasil

1143 Fundação de 
Portugal

1755 Grande terramoto de 
Lisboa

a                                            b                                           c    
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Museu de 
História 
Natural
O Museu de História Natural acolhe inúmeras 
coleções de ciências da terra e da vida, 
compreendendo cerca de 70 milhões de espécies 
ou itens, distribuídos pelas cinco principais 
coleções: Botânica, Entomologia, Mineralogia, 
Paleontologia e Zoologia. 
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Museu de História 
Natural

xxiii

Localização
O mundialmente famoso Museu de História Natural situa-se em Cromwell 
Road, perto da Estação de Metro de South Kensington.

Cromwell Road 
London 
SW7 5BD 
UK 
Telefone: +44 (0)20 7942 5000

Horário de abertura
A entrada no museu é gratuita. No entanto, há algumas exposições 
temporárias que são pagas. 
O museu está aberto de segunda a domingo (exceto do dia 24 ao dia 26 de 
Dezembro), e o horário de entrada é das 10.00h às 17.30h.

Pontos de interesse na área envolvente
Não deixe de visitar os jardins do museu, que estão abertos de Abril a 
Outubro. Junto ao Museu de História Natural, poderá também visitar outros 
dois museus que poderão interessar crianças e adultos: o Museu da Ciência 
e o Museu Victoria & Albert. O Royal Albert Hall fica apenas a uns passos do 
museu e é um local onde poderá assistir a espétaculos musicais. Além 
disso, poderá também caminhar até ao Hyde Park e desfrutar da calma e 
tranquilidade que oferece este conhecido parque londrino. 
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Serviços
Todos os serviços encontram-se assinalados no mapa do museu, 
que poderá adquirir à entrada.
Poderá encontrar no museu casas-de-banho, lojas e cafés e 
restaurantes. No Central Hall e na Zona Vermelha poderá 
encontrar bengaleiros.

Aspetos históricos e arquitetónicos
O Museu de História Natural abriu no dia 18 de Abril, de 1881. 
Atualmente é uma instituição pública sem fins lucrativos, 
patrocinada pelo Ministério da Cultura, Média e Desporto.
Tudo começou quando Sir Hans Sloane, físico e colecionador de 
curiosidades naturais, deixou a sua coleção ao país, em 1753. 
Originalmente, o espólio de Sloane fazia parte do Museu 
Britânico, mas à medida que outras coleções foram sendo 
acrescentadas, incluindo espécimes recolhidos pelo botânico 
Joseph Banks na sua viagem com o Capitão James Cook 
(1768-1771), os elementos de história natural começaram a 
precisar de ter o seu local próprio. Sir Richard Owen, 
superintendente da Coleção de História Natural do Museu 
Britânico, persuadiu o Governo da necessidade de um novo 
museu. 
O sítio escolhido para o novo museu foi South Kensington e a 
obra foi entregue a um jovem arquiteto de Liverpool chamado 
Alfred Waterhouse, que lhe conferiu um estilo alemão romanesco. 
Waterhouse optou pelo método inovador de usar a terracota 

como material de construção, não só pela sua durabilidade e 
resistência, mas também por ser um método barato de produzir 
ornamentos decorativos múltiplos (podem encontrar-se no 
Museu de História Natural cerca de 202 painéis de ornamentos 
em terracota, com motivos de animais e plantas).

Galerias
O Museu de História Natural acolhe inúmeras coleções de 
ciências da terra e da vida, compreendendo cerca de 70 milhões 
de espécies ou items, distribuídos pelas cinco principais 
coleções: Botânica, Entomologia, Mineralogia, Paleontologia e 
Zoologia. O museu é mundialmente conhecido como um Centro 
de Pesquisa, especializado em Taxonomia, identificação e 
conservação. Existe também um Jardim de vida selvagem, que 
inclui várias espécies nativas de fauna e flora. Uma das 
exclusividades é a exposição permanente de esqueletos de 
dinossauros. A grande atração deste museu situa-se logo à 
entrada, no Central Hall, e é a réplica de um esqueleto do 
dinossauro Diplodocus, carinhosamente apelidado de “Dippy”, 
que viveu há cento e cinquenta milhões de anos atrás.
O Museu está dividido em quatro grandes galerias ou zonas: 
Zona Vermelha, Zona Verde, Zona Azul e Zona Laranja (ver mapa 
abaixo). 
Na Zona Vermelha pode encontrar as seguintes secções: Visões 
da Terra; A Terra hoje e amanhã; Desde o início; Tesouro da Terra; 
O Poder dentro da Terra; Superfície inquieta; Laboratório Terra; 
Últimas impressões. 
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Na Zona Verde pode encontrar: Hall Central e Sequóia gigante; 
Aves; Rastejantes; Fósseis marinhos répteis; Fósseis da Grâ-
Bretanha; Minerais; Centro de Investigação; Ecologia; O Nosso 
lugar na evolução; The Vault (coleção de pedras não preciosas e 
preciosas); Galeria Waterhouse (exposições temporárias).
Na Zona Azul pode encontrar: Dinossauros; Peixes, Anfíbios e 
Répteis; Biologia humana; Imagens da natureza; Galeria Jerwood 
(exposições temporárias); Invertebrados marinhos; Mamíferos; 
Mamíferos – Baleia azul.
Na Zona Laranja pode encontrar: O Centro Darwin (Cocoon, 
Estúdio Attenborough, Coleção de frascos com diferentes 
animais preservados em metanol); Jardim de vida selvagem.

Sugestões para uma visita ao museu:
Aconselhamos os pais a dirigirem-se à receção logo que 
cheguem ao museu, a fim de obterem informações sobre 
atividades especialmente desenhadas para famílias e/ou 
crianças. Também poderão pedir informações sobre exposições 
temporárias. Deverão adquirir um mapa do museu à entrada, 
para que se possam orientar melhor na sua visita. Não 
aconselhamos que visite todas as galerias do museu num só dia. 
Sugerimos que escolham uma parte de interesse e que explorem 
todas as suas potencialidades, podendo voltar num outro dia e 
visitar outra área de interesse. No museu existe uma área para 
piqueniques.
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