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Atividade para sexta-feira (08 de maio de 2020) 

  

- Matemática: Que tempo louco! 

Conteúdo: Há quanto tempo existem essas doenças? e Hora de organizar. 

Páginas: 96 a 99. 

 

- Arte: Olhar sobre Picasso. 

Páginas: 22 a 25. 

✓ Fazer a leitura das páginas e resolver as atividades das páginas: 23,24 e 

25. 
 

Correção da atividade referente ao dia 07/05 

Ciências 

 

-Página 154 

Exercício 1 

Resposta pessoal. 
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Exercício 1 

A) Não viola. Está de acordo com o Art. 3º da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais. 

B) Viola. Está em desacordo com Art. 12º da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais, pois trata-se de um genocídio e, portanto, um crime 

contra diversas espécies de animais que viviam naquele local.  

C) Viola. Está em desacordo com Art. 10º da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais, pois trata-se de um uso de animais em exibições e 

espetáculos incompatíveis com a natureza e dignidade do animal. 

D) Viola. Está em desacordo com Art. 10º da Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais, pois trata-se de um trabalho intenso de grande 

duração sem permitir a recuperação adequada dos animais. 
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Exercício 1 

Lobo-guará 

Bicho-preguiça 

Peixe-boi 

Mico-leão-dourado. 
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Exercício 1 

A) Sim. Viola os artigos 3º e 4º da declaração, pois o corte das asas é um ato  

cruel e de mau-trato a uma espécie que foi submetida a esse 

procedimento – privação de liberdade da ave. 

B) Não necessariamente. O comércio de animais silvestres é legal quando 

autorizado pelo Ibama no caso de algumas espécies. 

C) Não, se o animal já foi domesticado, ele não sobreviverá em seu hábitat 

natural. 
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Exercício 2 

Vulnerável- risco elevado de extinção em um futuro próximo caso as 

circunstâncias não melhorem. 

Criticamente em perigo- risco extremamente elevado e próximo de extinção na 

natureza. 

 

Exercício 3 

Resposta pessoal. 

  

 

 


