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EVIDÊNCIAS NA PALEONTOLOGIA E GEOLOGIA:  FÓSSEIS E COLUNA GEOLÓGICA 

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

Fósseis: _______________ de animais ou plantas (ou evidências de suas atividades 

biológicas) _______________ em diversos materiais. 

 

Rochas __________________: humanos, animais, pegadas, objetos – preservação parcial (muito 

comum) 

 

 __________________: Vulcânicos – preservação da forma (não muito comum). 

 

 Âmbar: preservação _______________ (raro) 

 

 ___________ e turfeiras: preservação completa (raro) 

 

Camadas geológicas: 

 

Proposta naturalista (evolucionista): as camadas representam ________ – milhões de anos (eras 

geológicas) e os fósseis o ___________________ da vida no planeta. 

 

Problemas na interpretação naturalista: 

 

 ______________na coluna geológica: a sequência de estratos não aparece completa em nenhum 

lugar do planeta.  

 

No Grand Canyon, por ex., estão faltando aproximadamente ______________ de anos geológicos. 

 

Fósseis _________________________ (árvores, por ex). 

 

Existem várias _______________ envolvendo fósseis, incluindo os ________________. 

 

A questão dos fósseis ____________. 

 

Fósseis não se formam em milhões de anos: necessitam de um _____________ – muita 

_______________, por todo o planeta = __________________ global. 

 

Se houve realmente uma inundação global, o que esperaríamos encontrar (evidências)? 

   

O que encontramos hoje? 

  

Interpretação criacionista 

Fósseis = resultado de _____________________, causadas por uma__________________ global. 

 

Coluna geológica = formada por __________________, relativamente _______________.  

 

 
 

ORIGENS - 2018 

 



 

Classificatória e não cronológica. 

  

O que nos mostram os fósseis, afinal? 

 

Os fósseis contam a história de como os animais ______________. Não contam história de 

desenvolvimento da vida, mas seu _____________________. 

 

Mostram que processos naturais não produzem aumento de _______________________, mas de 

diversidade. 

 

Mostram que a complexidade _________________fez parte da vida existente na Terra. 

 

Os fósseis mostram que vida sempre existiu, desenvolvendo-se com ________________variações. 

 

Os naturalistas afirmam que o registro fóssil os ajuda, mas na verdade os ________________. 

Porquê? Não há elos transicionais, ou seja, não há fósseis com características 

intermediárias!  

 

As espécies aparecem __________________, como a Bíblia diz. O registro fóssil evidencia duas 

coisas: O poder criativo de Deus e uma ________________mundial. 

 

Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria! A terra está cheia de 

seres que criaste. Salmos 104:24 

 

No dia em que Noé completou seiscentos anos, um mês e dezessete dias, nesse mesmo dia 

todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. 

E a chuva caiu sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. Gênesis 7:11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
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