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1) a) Não. A tartaruga-de-couro nasce do ovo e o lobo-guará nasce diretamente do corpo da 

mãe. 

b) A tartaruga. O lobo-guará precisa do leite e dos cuidados dos pais. 

 

2) Atividades orais. 

a) Sobre a luz emitida pelos vaga-lumes e sua importância na reprodução desses animais. 

b) Os machos duelam pescando com mais frequência e mais intensidade. A disputa é pela 

fêmea, para acasalamento e reprodução. 
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3) a) A reprodução do papagaio-de-cara-roxa acontece com o acasalamento do macho com a 

fêmea. “Costuma formar casais que se mantêm unidos durante um longo tempo [...]” 

b) O desmatamento das florestas onde eles vivem e a retirada de filhotes dos ninhos para o 

tráfico de animais. 

c) Resposta pessoal. 

Sugestão: Controle de áreas de florestas para evitar que sejam devastadas e fiscalização de 

feiras de vendas de animais, realizando  a apreensão de filhotes retirados da natureza para 

que não sejam comercializados, por exemplo. 
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Gabarito do questionário no caderno de Ciências 

 

Capítulo 4: Os invertebrados 

 

1) D 

 

2) B 

 

3) F, V, F, F. 

 

4) Piolhos e pulgas. 

 

Capítulo 5: O desenvolvimento dos animais 

 

1) B e D 

 

2) Metamorfose 

 

3) Não. Quando filhote o girino vive na água e na fase adulta na terra. 

 

4) O mosquito gosta de qualquer tipo de água, suja ou limpa, desde que ela esteja parada e 

nas condições ideais de temperatura e luminosidade. Por isso, ele pode se proliferar tanto em 

piscinas (dependendo da quantidade de cloro) e caixas d'água, quanto em pneus velhos e 

sacos de lixo. 

 

 

 


