
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leia a fábula e responda as questões abaixo: 

A lebre e a tartaruga 

No verão, a floresta fica mais alegre. O 
sol espanta a coruja que fecha os olhos e entra 
no toco mais cedo. 

A preguiça dorme entre as folhas. Os 
macacos balançam nos galhos, enquanto o 
tatu cava buraco para procurar raízes. 

Muito silenciosa a tartaruga escuta o 
macaco dizer: 

-- A lebre é o animal mais veloz da mata. 
Lá embaixo, o tatu responde: 
Mas a tartaruga é mais resistente. Ela 

anda muito mais. 
A onça pintada, que estava à sombra, ouviu a conversa e disse: 
Vamos ver quem é melhor. Aquele que chegar primeiro no lago é o campeão da mata. 
-- Será a Lebre ou a Tartaruga? 
Todos os bichos ficaram animados. A Lebre saiu correndo. A tartaruga andava bem 

devagar. 
No meio do caminho, a lebre ficou cansada. Já estava tão longe da tartaruga que se 

deitou à sombra de uma árvore e dormiu num sono profundo. 
E foi assim que a tartaruga, no seu passo miúdo e lento, passou à frente da lebre. 
Chegou primeiro ao lago e foi beber água. 
 
Moral: Quem corre cansa e devagar se vai ao longe.      

                                                                                                       (Jean de La Fontaine) 

 

a) A fábula fala da corrida entre dois animais. Quais são eles? Esses animais pertencem a 
que grupo dos vertebrados? 

    ____________________________________________________________________ 
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b) Escolha três animais da fábula (um de cada grupo) e classifique em: herbívoro, carnívoro 
e onívoro. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c)  Alguns animais podem modificar o ambiente em que vivem. Qual o animal da fábula 

modifica o ambiente e porque ele faz isso? 

______________________________________________________________________ 

2. Retire três animais da fábula, classifique e complete as colunas.  

Nome dos 
animais 

Classificação 
(herbívoro, 
carnívoro e 

ovíparo) 

Habitat 
(terrestre, 

aquático ou 
aéreo) 

Locomoção 
(voa, nada, anda 

ou pula) 

Cobertura do corpo 
(pelos, escamas, 

penas ou carapaça) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

3. Para os cientistas, a presença do crânio e da coluna vertebral é uma característica muito 

importante nos animais. Por isso eles organizaram os animais em dois grandes grupos. 

Os vertebrados e os invertebrados.  

Complete as frases corretamente usando as palavras do quadro abaixo: 

 

 

 

 

  

 

 

a. Os _______________________ são animais que possuem coluna vertebral e  

 

crânio, como: _____________________________________________________. 

 

                         

b. Os _______________________ são animais que não possuem coluna vertebral,  

 

 

como: ___________________________________________________________. 

 

invertebrados   -  macaco   -  minhoca   -   sapo 

água-viva   -   jacaré   -   aranhas   - vertebrados 



(     ) Têm o corpo coberto de penas. 

(     ) Têm o corpo coberto pelos. 

(     ) Têm o corpo coberto de escamas. 

(     ) Vive em ambiente terrestre. 

(     ) Vive em ambiente aquático. 

(     ) Vive em ambiente aéreo. 

(     ) É ovíparo.  

(     ) É vivíparo.  

(     ) É mamífero. 

4. Analise as perguntas abaixo e pinte o quadrinho da resposta correta. 

 

a) A onça e o macaco são animais:  

 

 

        Ovíparos                       Mamíferos                         Vivíparos  

 

  

b) A coruja é do grupo.  

 

          Aves                            Répteis                                Anfíbios  

 

 

5. De acordo com o grupo dos vertebrados, descubra de que grupo se refere cada 

afirmativa e escreva nas linhas abaixo. 

 

a) Nasce de ovos e tem o corpo coberto por placas duras ou carapaças. _____________ 

b) Possui a pele lisa e escorregadia. ____________________________ 

c) Respiram por meio de pulmões e mamam quando são pequenos. ________________ 

d) Tem o corpo coberto por escamas e respiram por meio de brânquias. _____________ 

e) Têm asa, bico e o corpo é coberto por penas. _____________________________ 

 

6. Relacione cada animal as suas características: 

 

 

      1 

 

 
 

 

2 
 

 

 

 

 

3 

 



7. Encaixe, no diagrama correspondente, os nomes dos animais em destaque:  

  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


