
Goiânia, ___ de maio de 2020. 

Professora: Jéssica Vieira e Andreia Ribeiro 
 
Série: 3° ano   Turno: _____________________ 

 
   Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Atividade Avaliativa de Matemática e Ciências 

             Entre os animais ameaçados estão o tamanduá-bandeira, com alguns exemplares no 

cerrado, e o mico-leão dourado, ainda encontrado em pequena quantidade na Mata Atlântica. 

Também entraram na lista os peixes piracanjuba e pirá tambanduá. Já o jacaré de papo amarelo não 

é considerado mais entre as espécies que podem sumir. Observe a tabela abaixo: 

 

 

1.De acordo com a tabela responda: 

 

a) Qual é o grupo de animais mais ameaçados de extinção? _______________________________ 

b) E qual é o grupo de animais que foram menos ameaçados de extinção?  

_______________________________________________________________________________ 

c) Quantos animais foram extintos na natureza? 

_________________________________________ 

d) Qual foi o total de animais ameaçados de extinção?____________________________________ 

 

    Atividades (3,0)   _____ 

    Participação (2,0) _____ 

    Avaliação (5,0) _______ 

    Nota: _____ 



2. O que podemos fazer para evitar que algumas espécies de animais entre em extinção em nosso 

planeta? 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.Leia o nome desses animais e classifique o tipo de cobertura do seu corpo. 

 

a)pinguim: _______________________           b)jacaré: ____________________                     

c)cavalo: ________________________            d)arara: _____________________ 

 

4. Escreva a definição dos animais quanto a sua alimentação e dê exemplos: 

 

a)Herbívoros: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

b)Carnívoros: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

c)Onívoros: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Sobre o corpo dos animais responda: 

 

a) Como podemos classificar os animais quanto a estrutura do seu corpo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Como se chama a estrutura que sustenta e dá forma ao corpo do animais vertebrados? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

c) O cachorro e o papagaio são exemplos de animais vertebrados, por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

d) Escreva dois exemplos de animais invertebrados? 

_______________________________________________________________________________ 



6.Observe o gráfico abaixo e responda: 

 

a) Qual o animal vive menos? _______________________________________________________ 

b) Qual o animal que vive mais? _____________________________________________________ 

c) Quais animais vivem o mesmo número de anos? ______________________________________ 

d) Quantos anos o papagaio vive que o gato? 

___________________________________________ 

 

7. Escreva por extenso: 

a-18: ___________________________________________________________________________                                                                

b-3476: _________________________________________________________________________ 

c-7531: ________________________________________________________________________ 

d-321: _________________________________________________________________________ 

 

8.Para o aniversário do leão e do jacaré no zoológico teve 50 quilos de carne vermelha, 45 de 

frango e 90 quilos de peixes. Quantos quilos de carne teve nesse aniversário? 

Cálculo 

 

 

 

Resposta: _______________________________________________________________________ 

 

9. Usando o quadro Q.V.L. coloque cada número no seu devido lugar. 

 a) 9 centenas, 4 dezenas e 6 unidades  

 b) 5 centenas, 2 dezenas e 7 unidades  

 c) 3 centenas, 4 dezenas e 8 unidades  

 d) 9 dezenas e 6 unidades  

 e) 6 centenas e 9 unidades 

  f) 5 dezenas e 8 unidades 



10. Faça a decomposição dos números abaixo: 

Exemplo:  9658= 9000+600+50+8 

  

a)2357:___________________________________________________________ 

 b)3467:__________________________________________________________ 

 c)1286:__________________________________________________________ 

10. Agora vamos resolver os cálculos abaixo. 

 

 

11.Escreva, utilizando algarismos, os números escritos por extenso abaixo: 

a- dois mil, duzentos e quarenta e sete = ......................................... 

b- Um mil e dezessete =................................... 

c- Seis mil, seiscentos e dois = ..................................... 

d- três mil e quinze= ................................. 

 

 


