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CIÊNCIAS 

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Ciências; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 
O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Ciências. 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 6 

Capítulo 6: As plantas 

 As plantas estão em vários ambientes, tanto terrestres quanto aquáticos.  

 Assim como outros seres vivos, as plantas nascem, crescem e se desenvolvem, podem se 

reproduzir e morrem.  

 Para viver, elas precisam de luz, ar, água e sais minerais do ambiente. Elas se dividem em 

dois grupos: 

Planta sem sementes: Nesse grupo estão as plantas que não produzem sementes, flores e 

frutos, como as samambaias, as samambaiaçus, as avencas e os musgos. 

Plantas com sementes: Nesse grupo estão as plantas que podem produzir sementes. Algumas 

produzem também flores e frutos.Existe uma variedade imensa de plantas que podem produzir 

sementes. Os coqueiros, a grama, o feijoeiro, os pinheiros e as goiabeiras. 

 Existem plantas que produzem sementes mas não desenvolvem frutos. Como as sementes 

não são envolvidas por frutos, dizemos que essas plantas apresentam sementes nuas. 

 Muitas plantas produzem frutos, estruturas que envolvem as sementes. Os frutos podem ser 

de tamanhos, cores e formatos variados.  
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 A fotossíntese é um processo pelo qual a planta produz o alimento de que necessita. Para 

que a fotossíntese aconteça, a planta precisa de luz, água e gás carbônico.  

 Ao transpirar, as plantas eliminam vapor de água. E a umidade do ar aumenta quando 

temos maior quantidade de vapor de água livre no ambiente.  

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 6 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Ciências não se esqueça de colocar o título e a 

data de hoje. 

Título: As plantas 

Data: Juiz de Fora, 21 de outubro de 2020. 

1)  O que é necessário para que as plantas possam viver e se desenvolver adequadamente? 

________________________________________________________________________________ 

2)  Indique V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(   ) As plantas não transpiram. 

(   ) Os frutos podem ser de tamanhos, cores e formatos variados. 

(   ) As plantas não são capazes de produzir seu próprio alimento. 

(   ) Todas as plantas produzem apenas uma semente. 

 

3) Circule os itens corretos. 

As plantas são seres vivos porque:  

 

 

4)  Márcia colocou uma samambaia na sala de seu apartamento, que estava sempre com as cortinas 

fechadas. Depois de alguns dias percebeu que a planta não parecia saudável. 

Que sugestões você daria a Márcia para melhorar a saúde da planta?                              

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 crescem      morrem        podem se reproduzir      locomovem-se        nascem        alimentam-se do solo   
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REVISÃO – CAPÍTULO 7 

 

Capítulo 7: As plantas se reproduzem 

 
 A reprodução das plantas pode acontecer de maneiras diferentes. Algumas delas se 

reproduzem apenas uma vez, como é o caso do feijoeiro. Outras podem produzir flores e frutos 

diversas vezes durante o ciclo de vida. 

 Reprodução sem sementes :  Há  plantas que podem se reproduzir de pedaços do caule 

ou da raiz. 

 Reprodução com sementes: As flores participam da primeira etapa da reprodução de 

muitas plantas. São elas que dão origem aos frutos e às sementes. Apenas as partes femininas e 

masculinas participam diretamente da reprodução. As outras partes protegem a flor ou atraem 

animais para ela. 

 A parte masculina da flor produz pequenos grãos, chamados de grãos de pólen. Para que 

a semente se forme, é preciso que os grãos de pólen sejam transportados da parte masculina até 

a parte feminina da flor. 

 O transporte de grãos de pólen da parte masculina até a parte feminina da flor é 

chamado polinização. 

 A polinização pode ser realizada pelo vento ou por animais, como insetos, beija-flores e 

morcegos. Os animais polinizadores se deslocam de flor em flor em busca de certas substâncias, 

como o néctar. Enquanto fazem isso, levam os grãos de pólen de uma flor a outra 

 Algum tempo depois da polinização, as pétalas e outras partes da flor murcham e caem. A 

parte feminina se desenvolve e dá origem ao fruto. Dentro dele estão as sementes. 

 Nem todas as sementes produzidas dão origem a novas plantas. Algumas sementes não 

encontram condições adequadas no ambiente para germinar. 

 Para dar origem a uma nova planta, a semente precisa de gás oxigênio, água e temperatura 

adequada.Quando a semente está em um ambiente com essas condições, ela pode se 

desenvolver. O desenvolvimento da semente em uma nova planta é chamado de germinação. 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 7 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Ciências não se esqueça de colocar o título e a 

data de hoje. 

Título: As plantas se reproduzem 

Data: Juiz de Fora, 21 de outubro de 2020. 

 

1)  O esquilo se alimenta das sementes da araucária. Ele enterra algumas sementes para comer 

depois. Algumas dessas sementes podem germinar após algum tempo. 

Explique por que o esquilo ajuda a preservar as florestas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) As  flores apresentam, quase sempre, cores e cheiros  que atraem algumas espécies de animais. 

Esses nimais buscam o néctar e  colaboram na reprodução das plantas. 

Que nome recebe esse processo realizado por alguns animais? 

________________________________________________________________________________ 

 

3) Por que as pétalas de uma flor possuem cores fortes? 

(    ) As cores chamam atenção de animais. 

(    ) As cores servem para produzir o néctar. 

(   ) As cores não significam nada. 

 

4) A polinização pode ser realizada pelo vento ou por animais. Cite dois animais polinizadores. 

________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAR PALAVRAS COM AS LETRAS DAS NOTAS MUSICAIS 

 

*Atividade retirada do livro Musicalizando – Alfebtização musical para crianças, de Samuca Luna. 

DÓ - D A D O , D E D O , D Ú V I D A , D A M A , D U R O , D E I 

RÉ - 

MI - 
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SI -  


