
Há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás surgia a 
Terra. Mas, os primeiros seres vivos começam a surgir 
cerca de 3,8 bilhões de anos.

Esses foram evoluindo com o passar dos anos. Levando ao 
surgimento dos invertebrados há 650 milhões de anos. E um 
pouco depois, surgiram os vertebrados, há 520 milhões de anos.

Ué! Como você sabe disso?

Ha... Desculpa, eu 
nem me apresentei. 
Meu nome é Fátima, 
sou paleontóloga. 
Dediquei boa parte 
da minha vida 
desbravando esses 
registros fósseis.

FÓSSEIS???

Ha... 
Desculpa, Joaninha, 
eu nem te falei 
o que são FÓSSEIS!
Vamos lá!!!

Ha... Acho que en
tendi!

Mas Joaninha!
Os fósseis também 
podem ser 
classificados em 
duas classes: 
Somatofósseis e 
Icnofósseis

Tá ficando

complicado!

Os fósseis são evidências encontradas geralmente
em rochas, mostrando que algum ser vivo esteve ali.
Por exemplo: Ossos; pegadas; ninhos; entre outros.
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Não é difícil Joaninha! Somatofósseis, são 
partes de seres vivos petrif icados. 
Como ossos; folhas; dentes...

Já Icnofósseis, são fósseis que mostram a 
atividade desses seres vivos. Como por exem-
plo: Pegadas; ovos; arranhões; e até cocô.

Aqui no Museu Câmara 
Cascudo, nós temos vários 
exemplares de fósseis. Mas, 
quero te fazer um convite!

Que tal 
um dia de 
Paleontóloga?

Vai ser muito incrível 
professora. Mas, como 
vamos fazer isso?

Vou te explicar

Vamos procurar um fóssil juntas! Para isso temos 
que imaginar onde o ser vivo que buscamos 
encontrar poderia estar no passado.

Que fóssil você gostaria 
de encontrar?

Então temos que procurar 
um ambiente onde no 
passado era cheio de 
água. Que hoje, nós 
cientistas chamamos de 
Paleoambientes.

Quero ver o fóssil
de um Peixe!

Paleo o quê?



Paleoambientes, são ambientes que existi-
ram no passado, e que hoje desbravamos 
em busca dos fósseis. Vamos procurar

nosso fóssil?

Vamos!

Quando eu crescer quero
ser paleontóloga como a 
senhora!
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