
                                                                                                     Oficina de CN/EF 
Material do Monitor 

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos 

Oficina – Animais Invertebrados e Vertebrados 

 

Prezado Monitor(a), 

 

Esta oficina objetiva auxiliar o aluno na compreensão dos conteúdos que envolvem a diversidade de 

vida entre o Reino Animal.   

  

Objetivos Específicos desta Atividade: 

 Identificar animais vertebrados e invertebrados.  

 Identificar adaptações dos animais vertebrados e invertebrados.  

 Compreender a constituição física dos animais.  

 Compreender o comportamento dos animais vertebrados e invertebrados.  

 

Matriz de Avaliação – Ciências da natureza – Ensino Fundamental 

 

 

H20 – Reconhecer as adaptações comportamentais e fisiológicas dos seres vivos. 

H36 – Identificar os grupos de animais (invertebrados e vertebrados) de acordo com suas 

características morfofisiológicas. 

 

CONTEÚDOS: Grupos de Animais Vertebrados e Invertebrados, Classificação dos Animais Vertebrados 

e Invertebrados e Características Físicas e Comportamentais.  

 

Orientações para Aplicação desta Oficina: 

 Faça uma leitura da oficina verificando as necessidades e especificidades de cada uma das 

atividades. 

 Consulte a indicação do site a seguir para aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto desta 

atividade. Esse site oferece material didático específico para o segmento do Ensino Fundamental na 

área de Zoologia (Vertebrados/Invertebrados). A pesquisa pode ser realizada diretamente no site ou 

você pode buscar em outros materiais, como revistas e livros didáticos. 

 Consulte as indicações de pesquisa ao aluno para melhor orientá-lo na consulta das fontes 

sugeridas.  

 

Site: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016745.PDF>. 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016745.PDF
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Orientação ao Aluno – Indicações de Pesquisa: 

 

Você poderá sugerir ao aluno as seguintes ferramentas pedagógicas disponíveis no Portal EJ@ e na 

coleção do Novo Telecurso: 

 

o Aulas do Novo Telecurso: 32. 

o Temas de Estudo: “Diversidade e Reprodução dos Animais”. 

o No Mapa Curricular você poderá consultar os conteúdos curriculares: “Reino Animal – 

Diversidade”, “Seres Vivos - Biodiversidade” 

 

o Na internet, consulte: 

<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biokids/Biokids2.php> 

<https://www.youtube.com/watch?v=uUCLdZpWDIw> 

<https://www.youtube.com/watch?v=Gtz6_5QkwfQ> 

 

 

Nível de Dificuldade: 

Esta oficina apresenta nível de dificuldade médio, os assuntos abordados são avaliados na 3ª Avaliação 

Processual do Ensino Fundamental de Ciências da Natureza. Oriente seu aluno, motive-o a participar 

e permita que ele tenha autonomia na realização desta atividade. 

 
 
 

Gabarito das Atividades Propostas 
 
 

1. Na ilustração observa-se cinco grandes reinos. Em cada reino nota-se algumas semelhanças entre 

os organismos, no Reino Plantae, por exemplo, existem somente vegetais de diferentes portes, 

musgos, samambaias, arbustos e árvores de grande porte. No Reino Fungi estão agrupados somente 

os fungos. No Reino Animal encontram-se todos os animais, desde estrelas-do-mar, insetos, esponjas 

do mar, répteis, peixes, mamíferos, aves, anfíbios entre outros.  No Reino Protista encontram-se todos 

os animais unicelulares eucarióticos.  

 

2. Somente o peixe e a cobra são animais que apresentam estrutura óssea em sua constituição.  

 

3. O organismo que apresenta em sua constituição o esqueleto externo (conhecido como 

exoesqueleto) é a aranha, um animal invertebrado artrópode.  

 

4. Conforme o texto, o grupo de animais invertebrados é um grupo de animais evolutivamente mais 

antigo em relação ao grupo de animais vertebrados. Além disso,  o grupo de animais invertebrados é 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biokids/Biokids2.php
https://www.youtube.com/watch?v=uUCLdZpWDIw
https://www.youtube.com/watch?v=Gtz6_5QkwfQ
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mais diverso e mais numeroso, estando organizado em 8 filos, enquanto que os animais vertebrados 

estão organizados em apenas um filo, o Filo dos Cordados.   

 

5. Carrapato: Aracnídeos; Piolho-de-cobra: Diplópodes; Besouro: Insetos; Formiga: Insetos; Aranha-

formiga: Aracnídeos.  

 

6. Realização da leitura do texto.  

 

7. Em uma situação de ausência dos artrópodes, haveria um  colapso na cadeia alimentar, visto que 

esses animais são fontes de alimentos para muitos outros, como anfíbios, peixes, aves, mamíferos e 

répteis.  

 

8. A formiga (Pseudomyrmex ferrugínea) tem a acácia como seu habitat, nessa relação a acácia é 

beneficiada pela presença da formiga, que protege a planta contra o ataque de pragas, animais e ervas 

parasitas.  

 

9. Existem várias circunstâncias em que os artrópodes são benéficos ao homem. Na agricultura, os 

artrópodes podem ser utilizados no controle biológico de pragas agrícolas. Na área de entomologia 

forense (área que estuda os insetos presentes nas cenas de crimes), os insetos podem fornecer 

informações sobre a data do ocorrido, através da análise das etapas do ciclo biológico.  Na alimentação, 

muitos artrópodes são comestíveis e muito apreciados na culinária. De forma contrária, outros 

artrópodes podem atuar de forma maléfica ao homem, acarretando-lhe inclusive doenças, algumas 

espécies da classe dos insetos, por exemplo, podem ser animais vetores de doenças.  

 

10.  Os vertebrados podem ser ovíparos, ou seja, o desenvolvimento dos filhos ocorre no interior de 

ovos, como ocorre com répteis e aves. O desenvolvimento do filhote depende do material nutritivo 

que existe dentro do ovo. Já os vertebrados vivíparos, realizam a gestação do filhote, isto é, todo o 

desenvolvimento acontece no interior do corpo da fêmea, há um grande desgaste energético para a 

mãe, mas todo o processo ocorre de forma protegida, assegurando o desenvolvimento até o final do 

processo, diferentemente dos ovíparos, em que os ovos ficam mais vulneráveis e o risco da perda de 

filhotes é maior.  

 

11. Os animais que apresentam respiração cutânea possuem a pele úmida e extremamente 

vascularizada e fina para a troca de gases, características presentes no grupo dos anfíbios. Para a 



                                                                                                     Oficina de CN/EF 
Material do Monitor 

 

Setor de Educação de Jovens e Adultos 

respiração pulmonar, os organismos apresentam um trato respiratório para a condução dos gases, ao 

final do trato há sacos pulmonares em que estão presentes vários alvéolos que realizam a hematose 

(a troca de O2 e CO2). Na respiração por brânquias, a entrada dos gases dissolvidos na água acontece 

na boca, em seguida, a água passa pelas brânquias localizadas próximas à região da boca, o tecido que 

recobre as brânquias é extremamente fino e muito vascularizado para permitir a troca gasosa.  

 

12. Os carnívoros são animais que se alimentam de carne. Em geral, são predadores que procuram e 

atacam outros animais para se alimentar, o leão e o tigre são exemplos de animais carnívoros. Os 

herbívoros, por sua vez alimentam-se somente de vegetais e apresentam o sistema digestório 

adaptado para a digestão de celulose, o coelho e a anta são exemplos de animais herbívoros. Já os 

animais onívoros apresentam uma alimentação diversificada, alimentando-se de carnes, vegetais, 

frutos, sementes entre outros, o tucano é um exemplo de ave onívora.  

13. 

 

 

Disponível em: < 

http://www.conhecaja.com/wp-

content/uploads/2014/01/ave-tucano-2.jpg>. 

Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 

       Carnívoro  
      Herbívoro    
      Onívoro 

 

 

Disponível em: < http://www.anda.jor.br/wp-

content/uploads/2013/05/onca_pintada.jpg >. 

Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 

       Carnívoro  

      Herbívoro    

      Onívoro 

 

 

Disponível em: < http://mundo-

marinho.mundoentrepatas.com/imagenes/tub

arao>. Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 

      Carnívoro  
      Herbívoro    
      Onívoro 

 

 

Disponível em: < 
http://www.girafamania.com.br/girafas/anatomi

a.jpeg>. Acesso em: 04 dez. 2014. 16h37min. 

      Carnívoro  
      Herbívoro    
      Onívoro 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.conhecaja.com/ave-tucano/&ei=wKmAVJ_wN8ukNoS3gvAC&psig=AFQjCNFohsucxLQbw-4KAcianimPocAJIw&ust=1417804609033671
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