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Querido(a) aluno(a)! Esta atividade é para ser realizada, no período em que ficarão em casa, em virtude à 
suspensão das aulas como medida de prevenção ao coronavírus. Quando retornar ao colégio, devem trazê-las 
para a professora, com as atividades resolvidas. 

 

1) Leitura das páginas da apostila grossa 05 a 30 e fazer a atividade abaixo 
 
a) Quanto ao  tipo  de  alimentação,  os  animais  são  classificados em     
,  ,   

 

b) Quanto às  formas  de  desenvolvimento antes de nascer, há o grupo dos  , o 
dos  e o dos  . 

 
c) Uma forma de organizar os animais em dois grandes grupos:  e 

 

 

d) Animais como peixes, sapos, serpentes, pássaros e cachorros são chamados 
de   

 

e )Outros animais, como insetos, camarões, aranhas e minhocas, não apresentam coluna 
vertebral.  Por  isso, eles são chamados de    

 

f) O grupo dos Anfíbios inclui  ,  ,  ,  e  . A maioria 
desses animais passa parte da vida na água e parte no solo. 

 
g) O grupo dos répteis inclui  ,  ,  e  . Eles põem ovos com 
casca rígida, o que é importante para não ressecarem. 

 
h) O grupo das aves, botam ovos e costumam chocá-los até o nascimento dos filhotes; muitas 
cuidam  deles  até  que consigam sobreviver sozinhos. São exemplos de aves  , 
  ,  ,  ,  e    

 

i) O grupo dos mamíferos recebe esse nome porque as fêmeas de todos os seus 
representantes apresentam glândulas mamárias, que produzem leite para amamentar os 
filhotes. São exemplos de mamíferos  ,  ,  , 
  e     

 

2) Durante o ciclo de vida, ocorre o processo de metamorfose. 
 

Ciclo de Vida da Borboleta 
Ovo, Lagarta ou Larva, Pupa também conhecida como crisálida ou casulo, Borboleta 

 
Ciclo de vida do sapo 
Acasalamento, ovo, o girino, sapo 

 

Vejamos os dois exemplos e depois faça um a bela pintura nos dois desenhos. 
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