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Gabarito do livro de Ciências  

 

Página 84 – Em busca da sobrevivência 

 

• Os animais são: sapo (A), lagarta (B), serpente (C), coruja (D) e lagarto (E). Resposta 

pessoal. É difícil visualizar esses animais porque eles se confundem com o ambiente. 

• Favorece, pois assim eles se confundem com o ambiente, ficando imperceptíveis aos animais 

que os caçam e aos que eles caçam – com exceção da lagarta, que é herbívora. 

• Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Velocidade para fuga, estruturas que permitem lutar 

contra o predador, presença de veneno ou espinhos, entre outros. 

 

Página 6 – Qual é o cardápio de hoje? 

 

1) O lobo-guará é um animal onívoro, pois se alimenta de diversos tipos de frutas e pequenos 

animais, como ratos, tatus, serpentes e insetos. 

 

2) a) Os dentes são pontiagudos. Sua função, além de mastigar, é rasgar os alimentos. 

Podemos supor que esse animal se alimenta de carne. 

b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Esses animais apresentam diversas 

características relacionadas à caça, como olhos e orelhas voltados para frente, facilitando a 

identificação das presas, andar silencioso, velocidade e agilidade para saltar e perseguir sua 

presa.  
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Gabarito da atividade anexada de Ciências  

 

1) Algumas plantas possuem espinhos e podem produzir substâncias tóxicas. 

 

2) Alguns têm a visão, o olfato e a audição muito aguçados. Outros são capazes de imobilizar 

suas presas. 

 

3) A alimentação desses seres vivos é diferente. Os herbívoros não precisam de dentes 

afiados para comer vegetais, diferente dos animais carnívoros, que têm dentes pontudos e 

afiados para arrancar pedaços de carne de sua presa. 

 

4) Nas fezes dos animais possuem  restos não aproveitados que são eliminados do corpo. 

Dessa forma, os pesquisadores coletam dados para descobrir se um animal é carnívoro, 

herbívoro ou onívoro. 
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1) a) As palavras usadas para dar características ao filme foram divertido e cativante. 

 

b) A palavra usada para descrever o vilão foi aterrorizante. 

 

c) Sim. Porque descrever o filme como divertido e cativante desperta o interesse do público em 

assistir a ele. 

 

2) a) Adjetivos. 

 

b) Tanto os adjetivos quanto as locuções adjetivas servem para caracterizar os substantivos. 

 

c) Sim. Os adjetivos são formados por uma palavra, enquanto as locuções adjetivas são 

formadas por mais de uma palavra. 

 

3) a)  

 

Enorme / gigantesco / imenso e escuro / 

marrom / escamoso, este dragão com asas voa alto e é 

muito veloz. Sua cauda com espinhos / com escamas / com 

veneno funciona como uma arma mortal / perigosa / 

maligna. Os dentes afiados / pontiagudos e o longo / 

pontudo chifre também contribuem para que este ser seja um 

dos mais perigosos da espécie. 

 

b) Os substantivos são: dragão, cauda, arma, dentes, chifre. 

 

 


