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 Um habitat é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro 

organismo. O habitat está relacionado ao lugar, ou ambiente físico em que esse organismo vive e onde pode encontrar 

alimento, abrigo, proteção e companheiros para reprodução. 

1. Leia a letra de uma música que fala sobre o habitat de animais e responda. 

Fundo do mar 

Como é legal lá no fundo do mar.  

No fundo do mar, água de montão. 

Peixes, peixinhos, peixões a nadar: formando um grande coração 

A maré é mansa, eu quero ver quem dança a dança das estrelinhas. 

Quem sabe essa questão: quantos dentes tem o tubarão? 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/mundo-bita/fundo-do-mar/ (adaptado). 

 Agora é sua vez! Faça o que é solicitado. (1,0)  

a) Escreva o nome de um animal que aparece na música. Em qual tipo de ambiente/habitat vive esse animal? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Os animais retratados na letra da música, pertencem a que grupo de animais? Escreva duas características desse 

grupo.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Relacione exemplos de três outros animais que vivem nesse mesmo ambiente. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Leia o poema de “Isabel Cristina” e faça mais descobertas sobre os animais. (1,0)  

Animais vertebrados 

Animais vertebrados são aqueles 
Que possuem crânio e coluna 
vertebral, 
Vejam só que legal! 
Vivem na terra ou no mar. 
Mas, na natureza, 
Sempre devem estar. 
A serpente mete medo 

Em muita gente. 
Já o golfinho gosta 
Muito de carinho. 
Bom mesmo é respeitar os 
animais, 
Para, assim, todos vivermos em 
paz.  

 

http://www.colegiocpi.com.br/
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a) De acordo com o poema, o que são animais vertebrados? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Escreva os dois ambientes em que vivem os animais vertebrados do poema. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Transcreva do poema o animal que pertence ao grupo dos: 

 répteis: ________________________________________________________________________________________ 

 mamíferos: _____________________________________________________________________________________ 

3. Em nosso dia a dia temos diversos animais que nos rodeiam, sejam aqueles que temos em casa, seja os do ambiente 

em que vivemos. (0,9)  

a) Observe as descrições abaixo e escreva o nome do animal que corresponde a cada característica.  

 Não tem pernas, rastejam, moram embaixo da terra e ajudam a fertilizar o solo: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 São queridinhos para o ambiente doméstico, sendo considerados amigos, andam sobre quatro patas: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Possuem nadadeiras e vivem na água: 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Agora, você precisa classificar os animais abaixo em grupos! Escreva nos espaços de acordo com a classificação.  

 

 

 Animais que voam: _______________________________________________________________________________ 

 Animais que rastejam: ____________________________________________________________________________ 

 Animais que nadam: ______________________________________________________________________________ 

4. Os seres vivos passam por algumas mudanças. Veja algumas mudanças que ocorrem com as rãs e relacione a 2ª 

coluna de acordo com a 1ª coluna. (0,4) 

1ª coluna 2ª coluna 

(  1  ) 
 

(      )  A rã se torna adulta e já respira fora da água. 

(  2  ) 

 

(      )  Os ovos da rã se desenvolvem dentro da água. 

(  3  ) 

 

(      )  Nesse momento, são parecidos com peixes, não 

possuem patas e são chamados de girinos. 

(  4  ) 

 

(      )  As patas surgem e já começa a se parecer com a rã 

adulta. 

COBRAS – POLVOS - TUCANOS – BALEIAS - PAPAGAIOS – PERIQUITOS – JACARÉS – ARRAIAS - LAGARTOS 
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 Agora, responda ao que é solicitado. (0,6) 
 

a) A rã passa por mudanças durante o seu ciclo de vida. Como são chamadas essas mudanças? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Indique o nome de outro animal que também passa por essas mudanças. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

5. Os seres vivos se reproduzem para que a vida no planeta Terra continue. (1,0) 

a) Sobre os seres vivos que nascem de ovos, marque com um X as opções corretas.  

(      )  Todos os ovos são iguais. 

(      )  São chamados de ovíparos. 

(      )  Os ovos são formados fora do corpo da mãe. 

(      )  Quando estão prontos para vir ao mundo, saem dos ovos. 

b) Circule o nome do animal que nasce de ovos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                        Gato                                                                   Ema                                                         Cachorro 
 
c) Agora, explique o que são animais vivíparos e escreva o nome de dois animais que nascem dessa forma. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

6. Todos os animais precisam de energia e eles encontram essa energia nos alimentos. Os animais não fabricam seu 

próprio alimento e, assim, utilizam-se de vegetais e de outros animais para sua alimentação. (1,2)  

a) Complete a tabela a seguir com nomes de animais que sejam: 

CARNÍVOROS HERBÍVOROS ONÍVOROS 

   

   

   

 

b) Os seres humanos são mamíferos que se alimentam de produtos de origem animal e de origem vegetal. 

 Marque com um X a opção correta. Podemos dizer que os seres humanos são: 

(       ) Herbívoros.                                                  (       ) Carnívoros.                                                          (       ) Onívoros. 
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7. Nas figuras abaixo estão ilustrados representantes de diferentes grupos de animais. (0,9)  

                            
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 
               
                                                      
 
 

 
a) Os animais mostrados nessas imagens são vertebrados ou invertebrados? Explique sua resposta.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) A quais grupos de animais pertencem os animais mostrados nas imagens? Escreva o nome do animal e o grupo a que 

ele pertence.   

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Numere os parênteses de acordo com as características de cada animal. 

(      ) A maioria respira por brânquias.  

(      ) Apresenta glândulas mamárias. 

(      ) Põe ovos e se locomove rastejando.  

(      ) Apresenta ossos ocos que lhe dá leveza e tem o corpo coberto de penas.  

(      ) Possui dois estágios de vida diferentes (um na água e outro no solo). 

8. Observe a imagem abaixo e leia a descrição do animal.   

Onça pintada 

Uma onça adulta pode medir entre 1,12 e 2 m de comprimento. Habita as 

matas das Américas do Sul e Central, em florestas quentes e úmidas. Hábitos 

alimentares: caça veados, queixadas, macacos, antas (às vezes), cavalos, gado 

bovino (nas fazendas), capivaras e outros roedores. Reprodução - Período de 

gestação: 95 a 110 dias. A fêmea costuma gerar de 1 a 4 filhotes por ano. Quando 

nasce, o filhote costuma pesar 1 kg aproximadamente. 

 

 Agora é a sua vez! Responda com atenção. (0,8)  
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a) Qual é o habitat da onça pintada? 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) Qual é a classificação alimentar desse animal? Explique. 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

c) Qual é a forma de nascimento da onça pintada? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

d) A qual grupo de animais ela pertence? 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

9. As figuras abaixo mostram animais que não possuem patas e, por esta razão, muitas vezes, são confundidos como 

pertencentes ao mesmo grupo de animais. Com relação a estes animais, responda ao que é solicitado. (1,2)  

 

a) Qual é a classificação científica dos animais apresentados nas imagens? 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) Aponte uma diferença e uma semelhança entre a minhoca e a cobra. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Escreva exemplos de três outros animais que pertencem a mesma classificação científica da minhoca.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

10. Há uma sensível diferença entre os animais de estimação e os animais de companhia. Muito animais podem ser 

domesticados, inclusive os animais exóticos. A diferença é que os animais de companhia são parceiros do homem. Nesta 

lista entram animais como o cão e o gato, já que eles são carinhosos e fiéis aos donos, sempre os acompanhando. Isso é 

o que diferem eles das outras espécies que nem sempre são amáveis com seus donos. 
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a) Os animais da fazenda são aqueles que podem ajudar o ser humano em algumas atividades, seja no transporte ou na 

agricultura.  

 Quais são os cuidados que esses animais devem receber? (0,5) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Os animais domésticos são os de estimação. Nós precisamos cuidar deles para garantir saúde e condições adequadas 

de vida.  

 Marque com um X a atitude correta para garantir a saúde do seu animal. (0,5)  

Levar ao veterinário. (      )  Sim (      )  Não 

Dar a mesma comida que comemos. (      )  Sim (      )  Não 

Ter vasilhas adequadas para alimentação e água. (      )  Sim (      )  Não 

Usar nossa cama como abrigo. (      )  Sim (      )  Não 

Vacinar a cada dois anos. (      )  Sim (      )  Não 

 
 
 
 


