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NOME DA ESCOLA
DISCIPLINA
NOME DO(A) PROFESSOR(A)
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EXERCÍCIOS
DE
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Nome:_______________________
Turma:_______
Faça um desenho que represente as Ciências para você!
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Nome:_____________________________________________ Data:___________________
Disciplinas de Ciências
Nome do(a) Professor(a)

Vamos ler juntos e completar as lacunas do texto abaixo:

A Origem da Vida
Logo que o planeta Terra se formou, o ambiente era muito diferente de como ele
é hoje. O solo era tão ________________ que, quando a chuva caía, ela fervia na
mesma hora! O ar também não era igual, se alguém conseguisse montar uma máquina
do tempo e voltar até aquela época, precisaria de uma máscara para respirar, caso
contrário iria morrer...
As tempestades eram terríveis, se hoje temos problemas em aguentar vários dias
de chuva, imagina naquela época: as tempestades podiam durar centenas de anos! E não
era qualquer chuva não, os __________________ eram muito, muito fortes.
Conforme o tempo foi passando, o solo começou a ficar menos quente e a água
da chuva não evaporava mais. Os ________________ começaram a se formar. A água
foi importantíssima para que a vida surgisse!
A camada de ozônio (que diminui a intensidade dos raios do Sol) ainda não
existia. Os raios do Sol chegavam à Terra com muita intensidade. Mas a água nos
oceanos funcionava como um ___________ para os raios do Sol. ____________ dos
oceanos, então, era o melhor lugar para se estar na época!
Os oceanos eram quentinhos e neles começaram a se formar várias
________________ (que são moléculas que fazem parte dos seres vivos). Imagina uma
sopa, era bem parecido! Essas proteínas eram capazes de ________________ uma com
a outra. Elas, então, com a ajuda da água, começaram a se juntar em grupos.
Estes grupos de moléculas são chamados de ____________________ e,
provavelmente, deram origem ao DNA. E, a partir do DNA presente nos coacervatos,
pode ter surgido o primeiro ____________________!

As respostas são (na ordem que aparecem no texto): quente / relâmpagos / oceanos / filtro /
dentro / proteínas / interagir / coacervados / ser vivo.

375

NOME DA ESCOLA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
NOME DO(A) PROFESSOR(A)

Nome: __________________________ Data:___________
QUESTIONÁRIO – ORIGEM DA VIDA
Responda as questões abaixo utilizando os conceitos vistos em aula:
1) Usando as tuas palavras, explique a ABIOGÊNESE:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2) Usando as tuas palavras, explique a BIOGÊNESE:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3) Observe a figura abaixo e responda: por que a vida provavelmente surgiu na água?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Nome:______________________ Data:____________

Nome da Escola
Disciplina de Ciências
Nome do(a) Professor(a)

Vamos ler juntos e completar as lacunas do texto abaixo:

Evolução Biológica
Se todos os seres vivos vieram de um mesmo ser que surgiu há muitíssimo tempo lá na “sopa
primordial”, como podem existir tantos tipos diferentes de seres vivos hoje?
Assim como nós não somos ____________ aos nossos pais e nem mesmo aos nossos irmãos, menos
os gêmeos, os outros animais também não são. E o mesmo acontece com as plantas e os micro-organismos!
Essa _____________ entre os seres vivos foi o pontapé inicial para o surgimento de tantas formas diferentes
de vida no planeta Terra.
Agora pensem comigo: o planeta Terra é igual a como ele era há muitos e muitos e muitos e muitos
anos atrás? É claro que _________! A temperatura e o relevo estão sempre mudando... Houve épocas em
que tudo era frio (Era do Gelo) e outras em que o clima era bem mais agradável, como nos dias de hoje.
Vamos juntar tudo: o ambiente varia, mas os seres vivos também variam! Isso quer dizer que, mesmo
se um pai não for muito bom em suportar o frio um de seus filhos poderá ser bom nisso! Ou seja, os filhos
podem ser ______________ ao frio.
Imaginem: aqueles seres capazes de sobreviver melhor ao frio terão filhos e esses filhos poderão
resistir ao frio até mesmo melhor do que seus pais! De certa forma, estes filhos resistentes ao frio são
selecionados para ___________. A seleção natural é o fato dos organismos adaptados sobreviverem e se
reproduzirem melhor do que os não adaptados.
A ___________ biológica explica como puderam surgir tantos seres vivos diferentes uns dos outros.
Cada forma de corpo e comportamento é selecionado pela natureza para que o ser vivo seja capaz de
sobreviver em seu _____________. Assim, uma borboleta verde que vive no meio de folhas verdes tem a
melhor das adaptações, pois fica escondidinha de qualquer passarinho que queira fazer dela seu almoço!
Uma pequena diferença entre parentes, com o passar de milhões e milhões de anos, pode originar
seres tão _____________ entre si como estrelas-do-mar são diferentes dos elefantes!

As respostas são (na ordem que aparecem no texto): iguais / variação / não / adaptados / sobreviver / evolução /
ambiente/ diferentes.
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NOME DA ESCOLA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
NOME DO(A) PROFESSOR(A)

Nome: _________________________

Data: ____________

QUESTIONÁRIO – EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
Responda as questões abaixo utilizando os conceitos vistos em aula:
1) O que é uma ADAPTAÇÃO? Dê dois exemplos.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) Observe as borboletas vivendo na pedra abaixo e responda: qual das duas espécies sofrerá seleção
natural? Explique.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3) Explique como ocorreu a evolução das girafas:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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NOME DA ESCOLA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
NOME DO(A) PROFESSOR(A)

Nome: _________________________

Data: ____________

QUESTIONÁRIO – BIODIVERSIDADE
Responda as questões abaixo utilizando os conceitos vistos em aula:
1) Nos desenhos abaixo, pinte os diferentes tipos de seres vivos:

2) Agora responda: qual dos dois ambientes acima (Recife de Coral ou Mata Atlântica) tem maior
BIODIVERSIDADE? Por que chegaste a essa conclusão?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3) Diferentes ambientes requerem diferentes adaptações. Dê DOIS exemplos de fatores ambientais que
podem afetar a biodiversidade em uma região. Não se esqueça de EXPLICAR como isso acontece!
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Nome:_________________________ Data:________________

Nome da Escola
Disciplina de Ciências
Nome do(a) Professor(a)

Vamos ler juntos e completar as lacunas do texto abaixo:

A Classificação dos Seres Vivos
Há muitos anos, quando as pessoas começaram a estudar os seres vivos, se notou um problema:
em cada lugar existia um nome diferente para o mesmo ser vivo. Tentando resolver isso, Carlos Lineu,
um cientista francês que viveu nos anos de 1700, inventou um Sistema de Classificação.
Mas, o que é classificar? Classificar é formar grupos ou conjuntos por semelhanças e diferenças
entre os elementos dos conjuntos. Estes conjuntos também são chamados de classes, daí classificação.
Tá bom, está tudo bonito e arrumadinho, mas o que isso quer dizer? Significa que nós escolhemos uma
característica para formar grupos e separamos os itens pelas diferenças e os unimos pelas semelhanças.
Vamos imaginar que temos um armário com 3 gavetas. Na gaveta 1 colocamos todas as roupas
verdes, na gaveta 2 todas as vermelhas e na gaveta 3, todas as amarelas. Neste caso, a característica
escolhida (ou critério de seleção) foi ________. Nós separamos as cores ___________ e unimos as
roupas de cores _________________. Existem vários tipos de ___________________, por exemplo: os
times de futebol são classificados de acordo com o número de pontos que conseguiram ao longo do
campeonato; as palavras são classificadas de acordo com as classes gramaticais – podem ser
substantivos, verbos, pronomes etc.
Agora, vamos voltar ao Lineu! Para organizar os seres vivos que ele conhecia e estudava, ele se baseou
nas suas _________________ e _________________ e inventou uma classificação, formando sete (07)
grupos para classificar seres vivos. Os nomes são todos escritos em uma língua muito antiga: o Latim.
Na época de Lineu o Latim era a língua oficial dos cientistas, foi por isso que ele a escolheu! Utilizar
apenas uma língua para escrever os nomes dos seres vivos é muito importante, pois todo mundo vai
chamar pelo mesmo ____________ e as confusões diminuem. Por exemplo: leão-baio, leão-pardo,
suçuarana e puma são nomes diferentes para um _____________ animal. Isso cria uma baita confusão!
Por isso, quando um gaúcho quer que um mineiro entenda de quem ele está falando chama de Puma
concolor, que é o nome ______________ dessa espécie. E assim acontece para todos os seres vivos...

As respostas são (na ordem que aparecem no texto): cor / diferentes / semelhantes / classificação / diferenças /
semelhanças / nome / único / científico.
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NOME DA ESCOLA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
NOME DO(A) PROFESSOR(A)

Nome: _________________________

Data: ____________

QUESTIONÁRIO – CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS
Responda os exercícios abaixo com base no que vimos em aula:
1) Escreve com tuas palavras como poderias classificar um amontoado de coisas ou seres vivos? Dê um
exemplo inventado por ti.
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
2) Se decidíssemos classificar os seres vivos em três grupo: MICRORGANISMOS, PLANTAS E
ANIMAIS, em qual grupo os seres humanos estariam localizados?
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
3) Lineu criou o sistema de Classificação dos Seres Vivos com sete grupos. Observe com atenção a
figura abaixo. Cada quadro representa um grupo de classificação. Preencha as linhas com os nomes
desses grupos.

4) Observe novamente a figura acima. Em quais grupos o ser humano e o cão estão juntos?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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NOME DA ESCOLA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
NOME DO(A) PROFESSOR(A)

Nomes: ____________________________________________
Data:____________
ATIVIDADE EM GRUPO
1) Leiam o texto abaixo com atenção e respondam as questões abaixo:
OS CINCO REINOS
Quando Carlos Lineu inventou o Sistema de Classificação dos Seres Vivos, ele separou os seres vivos
em dois reinos: animal e vegetal. Mas, passados muitos e muitos anos, já sabemos hoje que são
classificados em cinco reinos diferentes:
 Animalia: grupo composto por todos os organismos eucariontes, multicelulares, heterotróficos e sem
parede celular. São chamados animais.
 Plantae: grupo composto por todos os organismos eucariontes, multicelulares, autotróficos e com
parede celular. São chamados plantas ou vegetais.
 Fungi: grupo composto por todos os organismos eucariontes, multicelulares ou unicelulares,
heterotróficos e com parede celular. São chamados fungos.
 Monera: grupo composto por todos os organismos procariontes e unicelulares, organizados em dois
subgrupos: Eubacterias e Archaeas.
 Protista: grupo composto por todos os organismos eucariontes e unicelulares, podendo viver
sozinhos ou em colônias.
a) Busquem no livro didático dois exemplos de seres vivos para cada um dos cinco reinos.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________
b) Complete a tabela abaixo com as informações do texto acima:
REINO
CARCTÍSTICA
Membrana do núcleo

ANIMALIA

PLANTAE

FUNGI

MONERA

PROTISTA

Quantidade de células
Obtenção de alimento
Parede celular
c) Baseando-se no texto acima e nas dicas da figura abaixo, escrevam os nomes dos grupos de seres
vivos, abaixo, de acordo com os reinos biológicos estudados:
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2) Agora, leiam este texto com atenção e respondam as perguntas abaixo:
VÍRUS, VIROSES E VACINAS
Existe um grupo de seres que não está classificado em nenhum dos cinco Reinos: os Vírus. Os
vírus são muitíssimo pequenos e não são organizados em células. Além disto, não possuem o
“equipamento” adequado para fazer as reações químicas que sustentam a vida (chamadas de
metabolismo). Mas então, como eles sobrevivem? Os vírus são parasitas obrigatórios, ou seja, só
conseguem se reproduzir se estiverem dentro de uma célula viva. Assim, os vírus utilizam o
metabolismo dessa célula para gerar novos vírus.
Hoje sabemos que os vírus podem ocupar as células das bactérias, dos fungos, dos animais, das
algas, das plantas e dos protozoários. Esta “ocupação” é chamada de virose. Virose, então, é um tipo de
doença causada por algum vírus. Existem centenas delas! Catapora, raiva, gripe, verrugas, AIDS, herpes,
hepatite...
Como os vírus não têm célula, não existe remédios para combatê-los, mas já existe uma forma de
prevenção, as vacinas. As vacinas são compostas por partes do vírus que se quer combater ou até mesmo
dele inteiro, mas não vivo. Quando essas partes do vírus são injetadas no nosso corpo, elas provocam
uma reação no corpo, chamada reação imunológica. O Sistema Imunológico é responsável pela defesa
do corpo (do nosso e dos outros animais), quando algo estranho (vivo ou não) entra e permanece. Essa
reação imunológica faz com que o ser vivo que foi vacinado seja capaz de matar o vírus antes que ele
ataque suas células. Hoje já existem vários tipos de vacinas para vários tipos de animais!
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a) Citem alguma doença para a qual vocês já foram vacinados.
______________________________________________________________________
b) Muitos cientistas não consideram os vírus como sendo seres vivos. Isso porque eles possuem três
características muito diferentes: são acelulares, não possuem metabolismo próprio e são parasitas
obrigatórios. O que significa cada uma dessas características?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3) Olhando ao microscópio, observe e tente identificar quais são as diferenças entre protozoários e algas.
Anote aqui as diferenças observadas:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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NOME DA ESCOLA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
NOME DO(A) PROFESSOR(A)

Nome: _________________________

Data: ____________

EXERCÍCIOS DE REVISÃO
1) Quando a Terra se formou, há bilhões de anos atrás, como era seu ambiente? Era igual ou diferente do
que vemos hoje? Por quê?
2) Complete as lacunas com uma das opções que está entre os parênteses:
À medida que a Terra foi esfriando os mares começaram a se formar. Eles eram _____________
(frios/congelados/ferventes/mornos) e cheios de _____________ (sujeira/proteínas). Aconteciam
muitas tempestades e, graças à energia dos ____________ (fios/raios) começaram a se formar as
primeiras moléculas que compõem os seres vivos até hoje. Os primeiros seres vivos possuíam
____________ (uma/várias) célula(s).
3) Quais são as duas explicações para a origem da vida? Escreve o nome de cada uma e diga por que
uma é diferente da outra.
4) Dê um exemplo de uma adaptação de um ser vivo ao seu ambiente natural.
5) Com tuas palavras, escreve o que é a Seleção Natural.
6) Coloque C nas afirmações corretas e I nas incorretas, escrevendo ao lado sua correção:
( ) Uma região com grande biodiversidade tem um baixo número de espécies diferentes.
( ) A temperatura não afeta a biodiversidade.
( ) Biodiversidade é o número de espécies diferentes que vivem em um local.
( ) A disponibilidade de água e de alimento não afetam a biodiversidade.
7) O que é classificar? Dê dois exemplos.
8) Por que é importante que os seres vivos tenham um nome científico?
9) Faça um desenho representando em forma de conjunto os grupos de classificação de Lineu (por
exemplo: as classes fazem parte dos filos que fazem parte dos reinos e assim por diante).
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ANEXO 2
Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)
Conteúdo: Zoologia

Caderno de
Exercícios

Turma nº
n° trimestre
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Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)
Nome:_______________________________ Data:____________________
Questionário – Evolução e Sistema de Classificação
1. As espécies são formadas unindo seres muito aparentados. Uma maneira de descobrir se dois animais
são ou não parentes é olhando o quão parecidos eles são. Vamos praticar? A partir da classificação do
CÃO, indique quais outros personagens são seus parentes nos diferentes níveis de classificação vistos
em aula:

Espécie (Canis familiaris):________________________________________________
Gênero (Canis):

__________________________________________________

Família (Canidae):

__________________________________________________

Ordem (Carnivora): __________________________________________________
Classe (Mammalia): __________________________________________________
Filo (Chordata):

__________________________________________________

Reino (Animmalia): __________________________________________________

2. Numa região do norte gaúcho, um pecuarista colocou fogo no seu campo para poder plantar mais
pasto. Acontece que, por falta de cuidado, ele deixou que o fogo se espalhasse. A queimada atingiu
principalmente a vegetação baixa de uma mata próxima. Restaram apenas as árvores altas e os galhos
queimados dos arbustos. Uma população de aves conseguiu se salvar do fogo. Eram de duas espécies
diferentes, uma comia apenas os frutos de um arbusto, a outra comia este e vários outros frutos. Depois
de acabado o fogo elas voltaram ao seu antigo habitat e não encontraram as folhas e os frutos do arbusto
de que costumavam se alimentar, todos os arbustos haviam sido queimados. Com o tempo, as que não
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comiam os frutos das árvores que sobraram, morreram de fome ou foram embora. Já as que comiam
estes frutos continuaram vivendo e se reproduzindo lá. E, como não precisavam mais dividir o alimento,
aumentaram muito em número.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

389

Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)

Nome:_______________________________

Data:____________________

Questionário – Esponjas (Porifera)
1. O plano corporal (forma do corpo) pode nos dizer muito sobre as características de um animal. A
partir do desenho abaixo responda:

1.1. Como funciona a digestão nos poríferos (esponjas)?
1.2. As esponjas não possuem nenhuma estrutura especializada para a respiração (pulmões ou
brânquias, por exemplo). De onde elas tiram o oxigênio de que precisam então?
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1.3. Antigamente, as esponjas eram consideradas plantas, pois são sésseis (não se movem) e podem se
reproduzir por brotamento. Hoje sabemos que as esponjas são o grupo mais antigo de animais.
Por que elas são consideradas animais?
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Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)

Nome:_______________________________ Data:____________________
Questionário – Mãe d’águas (Cnidaria)
1. O ciclo de vida de um cnidário é bem mais complexo do que de uma esponja. Indique o que significa
cada número na figura abaixo:

2. As células urticantes não são utilizadas apenas para nos causar queimaduras durante um banho de
mar. De fato, elas são muito importantes para os cnidários. Para quê servem?
3. Os cnidários são considerados animais mais complexos do que as esponjas. Por quê?
4. Não existem cnidários terrestres pelo mesmo motivo que não existem poríferos terrestres. Marque V
ou F.
(
(
(
(

) – seres unicelulares não vivem na terra
) – porque eles são incapazes de respirar oxigênio do ar.
) – porque sua estrutura corporal não resistiria fora da água.
) – pois eles fazem fotossíntese
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Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)

Nome:_______________________________

Data:____________________

Questionário – Vermes Chatos (Platyhelminthes)
1. Os animais com simetria bilateral têm a
cabeça sempre na região anterior. Por que isso
acontece?

2. Os vermes chatos são animais acelomados. O
que isso quer dizer?

3. Os Platyhelminthes (Vermes Chatos) NÃO têm sistemas circulatório e respiratório. Explique a
relação da forma achatada do corpo com a ausência dos sistemas circulatório e respiratório.

4. Existem vermes chatos com as seguintes formas de vida: (marque a alternativa correta)
(a) – terrestres
(b) – aquáticos
(c) – vida livre
(d) – parasitas
(e) – todas as alternativas estão corretas
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Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)

Nome:_______________________________ Data:____________________
Roteiro de Aula Prática – Vermes Chatos e Cilíndricos (Helmintos)
ESTAÇÃO 1:
Faça um desenho esquemático de uma planária. Se tu fosses tentar dividi-la (NÃO FAÇA ISSO!!!!!!),
quantos lados iguais obteria?

ESTAÇÃO 2:
Faça um desenho da Tênia. Que tipo de verme ela é?
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ESTAÇÃO 3:
Faça um desenho da lombriga. Qual é o macho e qual é a fêmea? Que tipo de vermes são?

ESTAÇÃO 4:
Como a Fascíola se prende ao hospedeiro. Represente em desenho.
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Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)

Nome:_______________________________ Data:____________________
Questionário – Anelídeos (Annelida)
1. Complete as lacunas no texto abaixo:
Os anelídeos têm o corpo dividido em ___________________. Essa divisão facilita o
________________. Eles possuem no corpo uma cavidade delimitada por tecido, por isso são chamados
de animais _________________. Os Oligoquetas possuem _______________ cerdas no corpo. Já os
Poliquetas possuem ______________ cerdas. As sanguessugas utilizam _________________ para se
prender ao substrato. As minhocas fazem parte do grupo _________________, pois possuem poucas
cerdas em seu corpo.
2. Como é a respiração da maioria dos anelídeos? Por que eles precisam permanecer na água ou em
lugares úmidos?
3. Marque V para afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas. Corrija as frases incorretas.
( ) As sanguessugas injetam anticoagulantes e anestésicos em suas presas.
( ) Os Oligoquetas costumam utilizar suas muitas cerdas para capturar alimento.
( ) As minhocas não são hermafroditas.
( ) As minhocas comem terra.
( ) As sanguessugas são utilizadas na medicina.
4. Leia o poema abaixo e discuta a respeito do papel das minhocas na qualidade do solo.
“Minhoca
Há furos pequenos
Por todo o terreno
São casas, são tocas
Das finas minhocas
Com tantos furinhos
A terra é tão boa
Minhocas não furam
A terra à toa!”
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Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)

Nome:_______________________________ Data:____________________
Questionário – Moluscos (Mollusca)
1. Preencha os espaços com a para gastrópodes; b para bivalves; c para cefalópodes e d para
características presentes em todos os moluscos:
( ) possuem o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral.
( ) caracol e lesma.
( ) possuem a concha dividida em duas partes (ou duas valvas).
( ) o pé foi modificado em tentáculos.
( ) marisco e ostra.
( ) polvo e lula.
( ) devido à posição dorsal (nas costas) da concha a massa visceral é torcida.

2. Complete as lacunas do texto abaixo:

Os moluscos não possuem coluna vertebral, ou seja, são _____________________ (VERTEBRADOS /
INVERTEBRADOS). Seu corpo é mole e dividido em três partes: a cabeça, a massa visceral e o pé. O
sistema nervoso e os órgãos dos sentidos (como os olhos) são encontrados na___________. A estrutura
responsável pela locomoção dos moluscos é o ________________, um músculo altamente
desenvolvido. Já a região do corpo que comporta todos os órgãos viscerais (como intestinos,
brânquias...) é a ________________________. Os três principais grupos de moluscos são bivalves,
gastrópodes e cefalópodes. O grupo que tem a concha interna (dentro do corpo) e o pé modificado em
tentáculos são os __________________ . O grupo que tem a concha dividida em duas valvas (ou partes)
e costumam utilizar o pé para se enterrar são os __________________. Os __________________ têm a
concha no dorso (costas) o que lhes confere bastante proteção contra predadores (especialmente para os
que são caçados por aves). Aqueles que vivem em ambiente aquático ou úmido utilizam
_______________ (BRÂNQUIAS / PELE / PULMÕES) para respirar. Diferentes destes, os moluscos
que vivem em ambientes terrestres secos usam __________________ (BRÂNQUIAS / PELE /
PULMÕES).
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Questionário – Vermes Cilíndricos (Nematoda)
1. Coloque V em afirmações verdadeiras e F em afirmações falsas. Corrija as falsas.
( ) os nematóides são também chamados de vermes cilíndricos porque seu corpo é arredondado.
( ) assim como os anelídeos possuem sistema digestório incompleto porque não têm ânus.
( ) os vermes cilíndricos não possuem sistema digestório.
( ) a respiração é cutânea, ou seja, pela pele.
( ) são animais pseudocelomados.
( ) existem vermes cilíndricos de vida livre e parasitas.
( ) geralmente o macho é maior do que a fêmea.
( ) os vermes cilíndricos possuem sistemas respiratório e circulatório.

2. Os vermes cilíndricos são animais pseudocelomados. A partir dessa informação, responda:
a) O que significa ser
pseudocelomado?

b) Qual a utilidade de
uma cavidade corporal?

3. Os vermes cilíndricos têm o corpo recoberto por uma fina camada. Como se chama? Para quê serve?
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Questionário – Artrópodes (Arthropoda)
1. O quê significa artrópode?

2. O corpo dos artrópodes é coberto por um exoesqueleto. O que é isso? Qual a sua função?

3. Assim como os vermes cilíndricos, os artrópodes realizam muda. Por que isso ocorre?

4. O corpo dos artrópodes pode ser dividido em duas ou três partes. Indique essas divisões nas figuras
abaixo:

5. A partir da figura abaixo, escreva qual o tipo de circulação que os artrópodes possuem;

6. Faça um desenho do sistema respiratório por traqueias.

Nome da Escola
Disciplina Biologia
Nome do(a) Professor(a)

Nome:_______________________________

Data:____________________

Questionário – Insetos, Aracnídeos e Crustáceos (Insecta, Arachnida e Crustacea –
Arthropoda)
1. Arthropoda é o filo mais diverso de animais. Dentro dos artrópodes, qual é o grupo mais diverso?
2. Relacione as colunas:
a) Insetos

( ) são os únicos invertebrados que voam.

b) Crustáceos

( ) aranhas, escorpiões e ácaros.

c) Aracnídeos

( ) celomados.

d) Todos os artrópodes

( ) possuem três pares de pernas.
( ) possuem quatro pares de pernas.
( ) lagostas, caranguejos, siris, camarões.
( ) possuem um par de quelíceras.
( ) a circulação é aberta e a respiração é por um sistema de traqueias.

3. Os artrópodes podem apresentar desenvolvimento direto ou desenvolvimento
indireto, ou seja, metamorfose (completa ou não). Indique qual o tipo de
desenvolvimento representado em cada uma das figuras abaixo:

a)______________________________

c)___________________________

b)___________________________
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Questionário – Equinodermos (Echinodermata)
1. Complete as lacunas do texto abaixo com apenas um dos termos entre parênteses:
Os equinodermos receberam este nome devido aos vários espinhos que possuem na
____________ (REGIÃO DORSAL / EPIDERME / CABEÇA). A simetria corporal do
adulto é _____________ (BILATERAL / ASSIMÉTRICA / PENTARADIAL) e todos
são
_________________
(ACELOMADOS
/
PSEUDOCELOMADOS
/
CELOMADOS).
Os
equinodermos
são
________________________
(HERMAFRODITAS / SEXOS SEPARADOS) e tem desenvolvimento
___________________ (DIRETO / INDIRETO), ou seja, passam pelo estágio larval.
Uma característica interessante dos equinodermos é a capacidade de _______________
(REGENERAR / NÃO REGENERAR) partes do corpo, assim, se eles perderem um
pedaço, este poderá crescer novamente.
2. Cite exemplos de equinodermos.

3. Analise o desenho baixo. O que é o sistema hidrovascular? Para quê serve?

