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1- Observe os animais abaixo e separe-os no quadro.

Nascem do ovo

Nascem da barriga da mãe

pássaro, sapo e tartaruga

cachorro e vaca

2- Escreva nos espaços abaixo, a forma de locomoção de cada animal.

Rasteja

nada

anda e corre

anda e corre

Voa

nada

nada e anda

anda e corre

Anda e pula

voa

anda

nada

3- Coloque verdadeiro ou falso nas informações abaixo.
( F ) Animais aquáticos são aqueles que vivem no ar.
( F ) Vaca, borboleta e galinha são animais que nos fornecem alimentos.
( V ) Os tipos de revestimentos dos animais são: pelos, carapaça, escamas e penas.
( F ) Macacos e girafas são animais ovíparos.
( V ) Dependendo da espécie, a cobra pode ser: ovípara, vivípara e ovovivípara.
4- Assinale a opção correta.
• Das opções abaixo, em qual delas todos os animais listados são invertebrados.
( ) Cobra, borboleta, girafa, leão
( ) Gato, coelho, besouro e tigre
( X ) Abelha, besouro, borboleta e mosquito.

5- Complete a cruzadinha com as informações abaixo:

Respostas:
1- Cavalo
2- Vaca
3- Galinha
4- Ovelha
5- Porco

6- Com as informações abaixo, preencha a cruzadinha com o grupo de animais.
1- Vivem parte da vida na água e parte na terra.
2- Têm o corpo coberto de penas, têm bico, asas e
nascem de ovos.
3- Têm o corpo coberto de pelos, produzem leite e
dão de mamar aos filhotes.
4- Têm o corpo coberto por uma carapaça, escamas
ou placas duras, rastejam para se locomover.
5- Vivem na água dos lagos, lagoas, rios ou mares.
Alguns têm o corpo coberto de escamas.

Respostas:
1- Anfíbios
2- Aves
3- Mamíferos
4- Répteis
5- Peixes

