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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

Leia o texto com atenção e responda as questões. 

                                    Alimentação dos animais 

Os hábitos e as necessidades alimentares dos animais são bastante variados. 

Dependendo do tipo de alimento que consomem, os animais podem ser 

classificados como: carnívoros, herbívoros ou onívoros. 

Carnívoros: os animais carnívoros são aqueles que se alimentam somente de 

outros animais. Para isso, os animais carnívoros costumam matar outros 

animais que lhes sirvam de alimento. É o caso da serpente, que come ratos, da 

joaninha, que come outros pequenos insetos e da onça, que come capivaras e 

outros animais. 

Herbívoros: os animais herbívoros são aqueles que se alimentam somente de 

plantas. Sua principal alimentação pode ser: frutas, folhas, sementes e raízes. 

A anta, o coelho e o cavalo são animais herbívoros. 

Onívoros: os animais onívoros são aqueles que se alimentam de outros 

animais e plantas. Temos como exemplo de animais onívoros o lobo- guará, os 

seres humanos e os tucanos. 

   

1. Escreva dois exemplos de animais: 

Carnívoros: 

Onívoros: 

Herbívoros: 

 

2. A onça é um animal que alimenta- se de carne. Então é correto afirmar que 

ela é um animal herbívoro? Explique. 
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3.A coruja se alimenta de ratos, serpentes e insetos. Podemos dizer que ela é 

um animal onívoro? Justifique. 

 

4.De que forma podemos classificar a alimentação dos animais? 

 

5. Todos os animais comem o mesmo tipo de alimento? Explique. 

 

 

 

 


