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1) Pesquisadores e pessoas interessadas em conhecer melhor o tema. 

 

2) Sugestão de resposta: 

A perereca-de-fogo foi descoberta na Serra da Jiboia (Bahia) em 2008, pela pesquisadora Flora 

Juncá. O animal foi novamente estudado por outro pesquisador, chamado Ivan Nunes. 

Os cientistas nomearam, descreveram e catalogaram um exemplar de uma espécie que não havia 

sido descrita. Todos esses dados podem ficar arquivados e disponibilizados em instituições como o 

Museu Nacional, fundamental para a pesquisa científica. 

 

3) Resposta pessoal. 

 

4) Resposta pessoal. 
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1) O animal é um vertebrado, pois possui coluna vertebral e crânio. 

 

2) a) Porque, se ficam presas em uma rede de pesca, as tartarugas não conseguem chegar à 

superfície e podem morrer asfixiadas. 

 

b) Atividade oral. Sugestão de resposta:  

Os pesquisadores e as demais pessoas precisam se conscientizar de que a pesca ameaça não 

apenas as tartarugas, mas também várias outras espécies que estão, direta ou indiretamente, 

relacionadas com elas. A conscientização e a busca por soluções podem evitar a extinção desta e 

de muitas outras espécies. 
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c) Atividade oral. Sugestão de resposta:  

Contaminação da água por resíduos industriais, vazamento de petróleo, destruição do habitat, 

entre outras. Essas ações podem causar a morte de espécies e desiquilíbrios ambientais que 

afetam a sobrevivência, inclusive, do ser humano. 
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1) A perereca-de-fogo pertence ao grupo dos anfíbios. Características marcantes do grupo: a 

preservação de transformações signicativas no desenvolvimento de algumas espécies, a pele fina 

e a respiração através da pele em complemento da respiração pulmonar.  

 

Gabarito das Atividades do caderno de Ciências 

 

1) O esqueleto sustenta o corpo, ajuda na locomoção e protege os órgãos internos, como 

fígado, pulmões e coração. 

 

2) ( 3 ) 

( 4 ) 

( 1 ) 

( 5 ) 

( 2)     

 

3) c) ( X ) Pelos. 
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PORTUGUÊS 

 

Gabarito do livro de Português 
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1) Sugestão: marrom, bege, preto, branco, pequeno, bonito e dócil. 

 

2) Espertinhos                         nervosinho 

Alegrinho                                ligeirinho  
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3) a) Não.  

b) Eles caracterizam a personagem. 

 

4) Bonito 

Curtinho  

Sedoso 

Molhada 

Sujo 

Bonito 

 


