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Atividade de Revisão 
 

Vamos relembrar tudo o que aprendemos sobre os animais? 
 

1. Leia o trecho a seguir e responda aos itens. 

 

Uma espécie conhecida por lebiste é um peixe resistente, colorido e que se reproduz 

com facilidade. As fêmeas têm período de gestação de, aproximadamente, 25 dias, podendo 

dar origem a cem filhotes a cada quatro semanas. Os filhotes se desenvolvem dentro dos 

ovos, que ficam dentro do corpo da fêmea até o nascimento. 

ARAGUAIA, Mariana. Aprendendo com os lebistes. Canal do educador, [S.1.], [S.d.]. 
Disponível em: http://educador.brasilescola.com. Adaptado para fins pedagógicos. 

 

a) O animal a quem o trecho se refere pertence a que grupo dos vertebrados? 

_________________________________________________________________________ 

 Cite duas características desse animal. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Quais são os outros grupos dos vertebrados? 

_________________________________________________________________________ 

c) O que caracteriza um animal vertebrado? 

_________________________________________________________________________ 

d) Escreva o nome de dois animais invertebrados. 

__________________________________________________________________________ 
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“Podemos classificar os animais de acordo com a cobertura do corpo.” 

2. Como é a cobertura do corpo do animal a quem se refere o trecho da questão um? 

__________________________________________________________________________ 

 Agora escreva como é a cobertura do corpo dos animais a seguir. 

Jacaré:______________________       Cobra:____________________________ 

Cachorro:____________________       Beija-flor:__________________________ 

Arara:_______________________        Gato: _____________________________ 

 

3. Outra forma de classificar os animais é por meio da alimentação. Sobre o assunto, 

relacione as colunas corretamente. 

(C) Carnívoros                (   ) Abelhas, coelhos e cavalos. 

(H) Herbívoros                (   ) Cachorros, seres humanos e galinhas. 

(O) Onívoros                   (   ) Piranha, leão e joaninha. 

 

4. No início da atividade falamos do lebiste, um peixe resistente. Sobre ele, responda ao que 

se pede. 

a) Como esse animal se locomove? 

________________________________________________________________________ 

b) Escreva o nome de um animal que se locomove rastejando._______________________ 

c) Quais são as outras maneiras que os animais terrestres têm de se locomover? 

__________________________________________________________________________ 

5. Também aprendemos sobre a respiração dos animais. Já que estamos falando de peixes, 

como eles respiram? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Ainda sobre a respiração dos animais, escreva o nome de um animal que respire por meio 

dos órgãos a seguir. 

Pele: _________________________ 

Pulmão:_______________________ 

Brânquias:_____________________ 

 

7. Por meio da respiração o organismo capta o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Como 

é chamada essa troca de gases? 

__________________________________________________________________________ 



8. Assim como os peixes, os outros animais passam pelo ciclo de vida. Escreva a 

sequência de etapas desse ciclo. 

__________________________________________________________________________ 

 

 Na reprodução os filhotes podem se desenvolver na barriga da fêmea ou no ovo. 

Escreva onde cada animal se desenvolve. 

             

               Lebiste                   Ser humano               Beija-flor                  Cachorro  

     _______________    _______________      _____________     _____________ 

 

9. Algumas espécies de peixes, assim como outros animais, ao nascer são completamente 

diferentes dos adultos que o geraram, por isso passam por um longo processo de 

transformação. Como se chama esse processo? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Escreva o nome de dois animais que passam por esse processo. 

_______________________________            __________________________________ 

 

10. Além dos peixes, durante nossos estudos também conhecemos outros animais 

marinhos. Mostre que você aprendeu e escreva uma característica para cada um. 

 

Estrela-do-mar:_____________________________________________________________ 

Baleia jubarte: _____________________________________________________________ 

Lagosta:__________________________________________________________________ 

Polvo:____________________________________________________________________ 

Água-viva:_________________________________________________________________ 

Cavalo-marinho:____________________________________________________________ 

Raia-manta:________________________________________________________________ 

Paguro:___________________________________________________________________ 

 

           

 


