
Goiânia, ___ de junho de 2020. 

Professora: Jéssica Vieira e Andreia Ribeiro 
 

Série: ______Turno: _____________________ 
 

   Aluno (a): ___________________________________________________ 
 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite.  

Trabalho Avaliativo de Ciências 

Neste bimestre estudamos e entendemos a importância do zoológico para a preservação 

dos animais. 

1-Lucas ganhou um álbum de figurinhas sobre animais vertebrados. Veja uma página de seu 

álbum: 

 

 

  

    Trabalho: (5,0) _______ 

    Nota: _____ 



Os animais que faltam para completar os números 25 e 27 da página do álbum são vertebrados 

que podem ser classificados, respectivamente, como: 

(     ) Peixe e mamífero. 

(     ) Peixe e ave. 

(     ) Anfíbio e réptil. 

(     ) Réptil e peixe. 

(    ) Anfíbio e peixe. 

2-     A imagem abaixo representa a pegada de um animal vertebrado. Ela poderia ter sido fei ta por 

um animal exclusivamente aquático? Justifique sua resposta. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3-Qual animal das fotos abaixo é um invertebrado? Faça um círculo nesse animal. 

 

4-     O que todos os animais vertebrados têm em comum? 

(     ) Pele úmida e dedos dos pés unidos por membrana. 

(     ) Corpo recoberto por penas e bico. 

(     ) Nadadeiras e cauda. 

(     ) Coluna vertebral e crânio. 

5-Pinte apenas os animais que podemos encontrar no zoológico. 

 



 

6-Siga as pistas do diagrama e complete a frase. 

 

São exemplos de fósseis os _____________________ e os ____________________ de 

dinossauros. 

7-Quais são as duas possíveis causas da extinção dos dinossauros? 

 



8-O que todos os animais vertebrados têm em comum? 

(     ) Pele úmida e dedos dos pés unidos por membrana. 

(     ) Corpo recoberto por penas e bico. 

(     ) Nadadeiras e cauda. 

(     ) Coluna vertebral e crânio. 

9-Qual dos seguintes animais não pode ser encontrado no solo? 

(     ) Minhoca 

(     ) Grilo 

(     ) Formiga 

(     ) Peixe 

10-Escreva o nome desses seres imaginários. 

                                                                        

 

_______________________________________________________________________________ 

11-Escreva o nome de um filme que tenha um animal imaginário. 

_______________________________________________________________________________ 

 


