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Atividades referente ao dia 15/05/2020____ Sexta-feira 

Matemática: Conteúdo: Muito mais que 1000___ Unidade 1 

Hora de organizar__ páginas 26 e 27. 

 

 

Ciências___ 1º Bimestre___ Unidades 3: Classificação dos 

animais e 4: Respeito aos animais. 

 Trabalho de Ciências 

Pode ser feita na folha de papel almaço, copiada e respondida pelo aluno, com 

cabeçalho e nome completo ou impressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de maio de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano A 

                      Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação  de Ciências 

1) Os animais são divididos em dois grupos. Quais são eles? 

_____________________________________________________________ 

2) O que são animais invertebrados? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) O que são animais vertebrados? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4)  Preencha as lacunas das frases com as palavras do quadro. 

 

 

 

a) Um dos sistemas de classificação utilizado para dividir os 

________________________________ em grupos baseava-se na 

utilidade deles para os seres humanos. 

b) A classificação que divide os animais em vertebrados e 

____________________ baseia-se na presença ou ausência de coluna 

vertebral. 

c) Insetos voadores ocupam ambientes ________________________. 

d) Os _______________________ são vertebrados que apresentam 

membros na forma de nadadeiras e respiram por brânquias. 

e) No caso dos anfíbios, a ___________________________ ocupa 

ambiente aquático e o adulto ocupa ambiente terrestre. 

f) Os répteis são animais que apresentam o corpo coberto por 

__________________________ carapaças ou cascas duras. 

animais        leite         peixes                  larva                    terrestre               

escamas                       asas                     invertebrados    



g) As aves apresentam membros anteriores na forma de 

_____________________ que auxiliam no voo. 

h) As fêmeas dos mamíferos produzem __________________________ 

nas mamas para nutri os filhotes. 

5) Associe: 

1) Aves 

2) Mamíferos 

3) Peixes 

4) Répteis 

5) Anfíbios 

 

( ) Possuem pele úmida. Apresentam fases do ciclo de vida que ocupam 

ambientes diferentes e, por isso, apresentam brânquias quando jovens e 

pulmões quando adultos. Dependem da água para se reproduzir 

(   ) Possuem o corpo coberto por escamas, carapaças ou placas duras. A maioria 

põe ovos. Respiram por pulmões. 

(  ) Respiram retirando o oxigênio dissolvido na água a partir das brânquias. 

(  ) Os filhotes, normalmente gerados no ventre da mãe, mamam o leite produzido 

por ela. 

(  ) Possuem  o corpo coberto de penas. Geralmente voam. 

 

6) Ligue: 

Aves                                                   escamas 

Anfíbios                                              penas 

Mamíferos                                          escamas ou carapaças 

Répteis                                              pele fina, lisa e úmida 

Peixes                                                couro, pelo cascos, unhas, espinhos 

 

 



7) Desenhe: 

a) Réptil                                                     b) Peixe 

 

 

 

 

 

c) Mamífero                                          d) Ave 

 

 

 

 

 

 

 

8)Os cientistas diferenciaram dois grandes grupos de animais, os vertebrados e 

os invertebrados. A principal diferença entre eles é que os vertebrados possuem 

coluna vertebral e os invertebrados, não. 

 

Nicolau gosta dos invertebrados e quer conhecê-los melhor. Marque a alternativa 

que tem apenas animais invertebrados. 

 

a) Polvo e rã. 

b) Rã e tartaruga 

c) Polvo e borboleta. 

d) Borboleta e tartaruga. 
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Correção dos exercícios do dia 14/05/2020___ Quinta-feira 

 

Ciências 

Páginas 101 

Respostas pessoais 

 

Páginas 102 e 103 

Respostas pessoais. 

 

Página 104 

Resposta pessoal. 

 

Página 106 

1) a) O solo do manguezal apresenta grande quantidade de sal e pouco 

oxigênio. 

 b) Os pneumatóforos auxiliam na oxigenação da raiz, pois retiram gás 

oxigênio diretamente da atmosfera, já que há pouco oxigênio dissolvido no 

solo. 

 

 

 


