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CIÊNCIAS 

 

Atividade de fixação – Em busca de sobrevivência  

 

1) A camuflagem é uma adaptação extremamente importante para alguns animais. Analise 

as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define essa adaptação. 

a) Camuflagem é a capacidade de um organismo imitar outro. 

b) Camuflagem caracteriza-se pela presença de cores fortes, que alertam os predadores sobre 

perigo. 

c) Camuflagem é uma adaptação que faz com que o animal torne-se menos visível no ambiente. 

d) Camuflagem é uma adaptação que permite a liberação de substâncias tóxicas sem que o 

predador perceba. 

e) Camuflagem é uma técnica que permite ao animal adentrar em locais escuros. 

 

2) Observe a figura que mostra um dragão-marinho. 

       

 

      Muitos animais utilizam os recifes de corais 

como refúgio. Alguns deles assemelham-se ao 

ambiente ou a outro ser vivo que habita os 

recifes, evitando assim possíveis predadores. 

 

 
 

• Explique a diferença entre camuflagem e mimetismo. 

 

3) Copie o quadro abaixo em seu caderno e em seguida preencha com um X o espaço 

conveniente. 
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4) Observe a imagem abaixo. 

A dentição está relacionada com o regime 

alimentar dos animais. 

 

 

 

a) Das duas dentições, qual corresponde a 

um animal herbívoro? Justifique sua 

resposta. 

 

b) Qual o papel dos dentes indicados pelo 

número 2? 
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PORTUGUÊS 

 

Atividade de fixação 

 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português. 

 

1) Observe a propaganda a seguir. 

 

 

a) A intenção dessa propaganda é levar as crianças a: 

(   ) conscientizar os adultos a não usar muito o celular 

nas estradas. 

(   ) conscientizar os adultos a ter atitudes diferentes 

no trânsito, como não atender o telefone dirigindo, 

para reduzir o número de acidentes. 

(   ) conscientizar os adultos a não viajar com elas. 

 

b) Qual é a frase de maior destaque no cartaz? 

(    ) “No trânsito, o papai acelerou demais?” 

(    ) “Parou!” 

(    ) “Um pacto pela vida.” 

 

2) Releia. 

“No trânsito, o papai acelerou demais? A mamãe atendeu o celular?” 
 

a) Que sinal de pontuação foi utilizado no final dessas duas frases? 

b) O que o uso desse sinal nas frases indica? 

 

3) Leia a tirinha de Calvin para responder às questões a seguir. 
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a) Por que no primeiro quadrinho dessa tirinha foram usadas aspas? 

b) Por que no segundo quadrinho foi usado o sinal de interrogação? 

 

4) Note que o terceiro quadrinho da tirinha não tem nenhum balão de fala. Crie duas falas para o 

narrador, que façam sentido na tirinha, e escreva-as em seu caderno. Em seguida, explique os 

sentidos dos sinais de pontuação que você usou. 

Exemplo:  

Então, Calvin e Haroldo olharam mais 

uma vez para aquela lição de casa... 

 

• Nesse exemplo, foram usadas as reticências para dizer que a história continuaria depois 

daquele texto. Elas indicam a continuação da história. 

 

 


