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Você reconhece todos os seres vivos na
figura ao lado? Você acha que todos são
animais? Ou há, também, algum vegetal?

Converse com seus colegas e com o
seu Professor a respeito do que observaram
e escreva abaixo:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 w
w

w
.colegiow

eb.com
.br

ANÊMONA (CNIDÁRIO)
ESPONJAS (PORÍFEROS)

A maioria dos seres vivos, que
observamos na figura acima, são
animais e constituem o Reino
Animal. Este reino possui seres
vivos que são pluricelulares e
heterotróficos. Você se
lembra destes termos?

Releia o caderno do primeiro
bimestre e você encontrará o que são
seres pluricelulares e seres
heterotróficos.

A maioria dos seres vivos, que
observamos na figura acima, são
animais e constituem o Reino
Animal. Este reino possui seres
vivos que são pluricelulares e
heterotróficos. Você se
lembra destes termos?

Releia o caderno do primeiro
bimestre e você encontrará o que são
seres pluricelulares e seres
heterotróficos.

Seres vivos pluricelulares são formados por _________________ 
células. E seres vivos heterotróficos não produzem seu próprio 
alimento e se alimentam de ____________ seres vivos.

Neste bimestre, vamos estudar alguns seres vivos
do Reino Animal. Mas será que, em todo Reino Animal,
os seres vivos são iguais ? Você notou diferenças nas
imagens acima?

O QUE VAMOS ESTUDAR NESTE BIMESTRE?

CURIOSIDADE:
Você sabia que pluricelulares
pertence à mesma família
etimológica da palavra
plural? Ambas significam
muito.
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clubedosanim
ais.com

.br
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inhoca1.jpg

cbnew
splus.com

Alguns animais possuem uma coluna 
vertebral para sustentar o seu corpo. Esses 
animais são chamados de vertebrados. E 
outros não possuem a coluna vertebral, são 
denominados de invertebrados.

uh
ul

l.c
om

.b
r

Veja o esqueleto da cobra. 
Ela possui coluna 

vertebral. Portanto, é um 
animal ____________.

ESQUELETO DE UMA COBRA CASCAVEL 

TODOS, NO REINO ANIMAL, SÃO IGUAIS ?

Observe os animais. Liste as semelhanças e as diferenças que existem entre eles.

Semelhanças
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Diferenças
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

CURIOSIDADE:
constante – inconstante
comum – incomum
feliz – infeliz
certo – incerto
vertebrado – invertebrado.
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Ligue a imagem do animal ao nome do  grupo ao qual pertence.

INVERTEBRADO

VERTEBRADO

ÁGUA-VIVA

w
w

w
.fa
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.c
om

.b
r

POLVO

petiscoecom
panhia.com

.sapo.pt

ESQUILO
im

agensgratis.com
.br

MINHOCA

BALEIA

tvselvagem
.com

petinsetos.com
.br

ABELHA ESTRELA-DO-MAR

Agora, você já sabe que os animais que não possuem coluna vertebral são os __________________________.
E os animais que possuem coluna vertebral são os _______________________________________________.

w
w

w
.aqua.com

.br

ecologia.com
.br

PEIXE PALHAÇO
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AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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INVERTEBRADOS: ANIMAIS BEM SIMPLES

Observe as figuras e responda às questões ao lado:

A água-viva e pertence ao grupo dos cnidários.

Outro grupo de animais bem simples são esses dessa outra imagem 
ao lado. 

3) Você conhece esse animal?

_____________________________________

Estes seres vivos são uma pequena parte da variedade de animais
invertebrados que conhecemos. São as esponjas, animais de um
grupo muito simples.

Nem parece animal, não é mesmo? Mas eles são animais, porque
se alimentam de outros seres vivos.

1) Como animais, portanto, são heterotróficos ou autotróficos? 
_______________________________________________________

2) Procure, no seu livro didático,  o grupo a que pertencem esses  
animais e de que forma eles se alimentam. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

http://hypescience.com
w

w
w

.efecade.com
.br 

Se observarmos os animais abaixo, veremos que os invertebrados são muito diferentes.
Existe uma enorme diversidade entre os animais que compõem esse grupo.

http://w
w

w
.viv

aterra.org.br

http://w
w

w
.

vivaterra.or
g.br

hypescience.com

Vamos conhecer melhor os filos (grupos) dos 
invertebrados?
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As esponjas não possuem um
sistema que as ajude a digerir o
seu alimento, nem um sistema
nervoso ou músculos. Por isso, são
animais que se alimentam e fazem
a digestão dentro das células.

As esponjas pertencem ao filo
(grupo) dos PORÍFEROS. Neste
grupo estão os animais que
possuem o corpo coberto por
poros.

A água do mar ou do rio entra
pelos poros e sai, deixando o
alimento dentro das esponjas.
Isso é chamado de filtração.

http://w
w
w
.reefcorner.org/forum

/curiosidades

Poros por
onde
entra a
água,
com
alimento,
na
esponja.

Este esquema mostra uma
esponja do mar, cortada.
Mostra, também, como
acontece a filtração.

As esponjas são animais que ficam parados, não se mexem. 

E como fazem para se alimentar?  Para entender, pegue uma 
esponja dessas de banho ou uma de lavar louça. Mergulhe-a em 
uma bacia com água, tire-a de dentro da água e aperte .

Escreva o que você observou:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Glossário: poros - pequenos buraquinhos que deixam a água entrar nas esponjas;

filo - grupo de classificação dos seres vivos.

PORÍFEROS E CNIDÁRIOS

Já a água viva pertence ao filo (grupo) dos
CNIDÁRIOS. Também é um animal simples,
porém apresenta células especiais que injetam
um veneno que produz uma sensação de
queimadura.

As águas-vivas utilizam essas células
especiais para se defenderem e para
capturarem alimento (pequenos seres).

Água-viva de até 20 kg é flagrada na
Inglaterra. BBC 30/06/2014

Uma água-viva que mede cerca de 1
metro de diâmetro e pode pesar até 20 kg
foi flagrada nas águas da Cornualha, no
Sudeste da Inglaterra.
http://g1.globo.com
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Observe este invertebrado: Essa é a tênia: um verme conhecido como solitária que pertence ao filo (grupo)
PLATELMINTOS. Os platelmintos são vermes achatados, como uma fita.
A tênia vive no intestino humano, causando prejuízo à saúde. Você sabe como
podemos adquirir esse parasita?

Podemos adquirir a tênia, comendo a carne de porco ou de boi mal
cozida, pois a musculatura desses animais pode conter os cisticercos
da tênia. Quando comemos a carne com cisticercos, esses se
desenvolvem em nosso intestino na forma adulta do verme. Então,
estamos com a doença denominada TENÍASE.

w
w

w
.c

ol
ad

aw
eb

.c
om

Glossário: cisticerco - larva da tênia. É uma das fases de desenvolvimento do
verme antes de chegar à fase adulta.

Para evitar a TENÍASE, devemos
comer carne de boi ou de porco bem
cozidas, pois a alta temperatura mata
os cisticercos que possam estar
presentes na carne desses animais.

Complete, utilizando os termos
CISTICERCO ou VERME ADULTO
Na musculatura do boi ou do porco
podemos encontrar o
___________________ da tênia. No
intestino humano, vive o
__________________________.

Recapitulando...

CONHECENDO OUTRO FILO: PLATELMINTOS

https://lookfordiagnosis.com
/m

esh_info.php?term
=Taenia+Solium

&lang=3

7



Ciências - 7.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 

w
w

w
.jornallivre.com

.br

Agora, observe este outro invertebrado.
Essa é a lombriga! Seu nome científico é Ascaris lumbricoides. Esse verme
pertence ao filo (grupo) dos NEMATÓDEOS. É um parasita do intestino
humano que provoca uma doença chamada ASCARIDÍASE.
Os nematódeos são vermes cilíndricos.

Vamos conhecer um pouco mais a respeito da ASCARIDÍASE.

As fezes da pessoa 
contaminada têm 
ovos de lombriga.

Os vermes adultos vivem no intestino da 
pessoa contaminada.

Ao ingerir alimentos mal lavados ou 
mal cozidos a pessoa pode se 
contaminar com ovos de lombriga.

Hortaliças e frutos podem ser 
contaminados por ovos de lombriga.

Os ovos ficam no solo ou na água, 
contaminando-os.

Para evitar a Ascaridíase, devemos
lavar os alimentos antes de comê-los,
lavar bem as mãos antes das
refeições e beber água filtrada ou
fervida.

Responda:
1) Onde podemos encontrar os ovos da lombriga? 
_________________________________________________________________________________________
2) Em que local vive o verme adulto chamado lombriga?
________________________________________________________________________________________

3) Qual o nome da doença causada pela lombriga? 
_________________________________________________________________________________________

Recapitulando...

CONHECENDO OS NEMATÓDEOS …
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É claro que não poderíamos deixar de falar dos anelídeos! Afinal, animais como a minhoca, têm importante papel no
ambiente, pois elas realizam a aeração e adubação do solo.
Os anelídeos podem ser encontrados no solo, mas também na água doce e na água salgada. E, por conta disso,
apresentam pequenas diferenças, relacionadas à adaptação desses animais aos ambientes em que vivem. O corpo,
formado por anéis, é comum a TODOS!

Veja os principais representantes dos anelídeos.

Pesquise em seu livro didático, ou na internet, e descubra o significado dos termos Oligoqueta, Poliqueta e Hirudínea.
Estes termos determinam as características usadas para separar os anelídeos em grupos!
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Os anelídeos receberam este nome por causa do corpo formado por anéis!

O FILO DOS ANELÍDEOS

MINHOCA

OLIGOQUETA

 w
w

w
.s

ob
io

lo
gi

a.
co

m
.b

r

NEREIDA
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SANGUESSUGA

HIRUDÍNEA
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Vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais?
Assista ao vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=I82rUTQO704

Glossário: aeração - processo de introdução de oxigênio em uma variedade de substâncias, incluindo os solos.
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Os insetos, como a barata, os crustáceos, como o siri e o camarão, os aracnídeos, como a aranha participam de
um filo (grupo) de animais invertebrados chamado ARTRÓPODE.
Artrópode é uma palavra que tem dois “pedacinhos”: artro, que significa "articulação", e podos, "patas”.
Neste grupo, encontramos uma enorme variedade de animais com patas articuladas que facilitam o movimento.

Os insetos, como as baratas, possuem patas articuladas como 
a da imagem abaixo. Compare as duas figuras.

Observando as figuras, responda: Para que servem as 
articulações ?
__________________________________________________
__________________________________________________

http://w
w

w
.colegioantoniom

achado.com
/

Pata articulada de um
inseto. A seta aponta para
uma articulação.

Cotovelo do braço de
uma pessoa. A seta
aponta para uma
articulação.

http://w
w

w
.pragas.com

.br/

Os artrópodes possuem um esqueleto externo 
que se chama exoesqueleto, que dá uma 
proteção maior para esses animais.

Você já viu uma
“casquinha” da 
cigarra? Olhe a figura 
ao lado.

A cigarra “perde”
o exoesqueleto para 
poder crescer. Ela
deixa o exoesqueleto
porque ele não 
cresce junto com
o seu corpo.

luis.im
pa.br

Você reconhece os animais abaixo? Então, escreva o nome de cada um deles:

PATAS ARTICULADAS: UMA NOVIDADE DOS ARTRÓPODES

10
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Segmentos

LACRAIA: http://anim
ais.culturam

ix.com
/curiosid

ades/centopeia

O filo (grupo) dos artrópodes é dividido em
pequenos outros grupos, que são as classes.
O filo dos artrópodes possui 5 classes. São
elas: insetos, crustáceos, aracnídeos,
quilópodes e diplópodes .

http://w
w

w
sever2010com

l

INSETO (GAFANHOTO)

Todos possuem 3 pares de patas e 1 par de
antenas. O corpo é dividido em cabeça, tórax e
abdômen.

Segmentos

pt.treknature.com

O embuá e a lacraia pertencem a duas classes de
artrópodes. O embuá possui muitas patas, dois pares de
patas por segmento. É da classe dos diplópodes.

A lacraia pertence à classe dos quilópodes. Nesta
classe, encontramos animais com um par de patas por
segmento (partes do seu corpo).

EMBUÁ OU PIOLHO DE COBRA

an
im

ai
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Os aracnídeos possuem 4 pares de
patas e não possuem antenas. As
aranhas, escorpiões, carrapatos e
ácaros fazem parte dessa classe
de artrópodes.

http://www.varbak.com

Os crustáceos, em sua 
maioria, são bem adaptados 
ao meio aquático. Nem todos 
possuem o mesmo número de 
patas.  Fazem parte dessa 
classe o camarão, a lagosta, o 
siri e  o caranguejo que são 
utilizados na alimentação 
humana.

A DIVERSIDADE DOS ARTRÓPODES
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OS INSETOS E O HOMEM: UMA RELAÇÃO SEMPRE DIFÍCIL? 

Qual é a primeira coisa que você pensa quando ouve a palavra INSETO?   _______________________________

Na verdade, não é raro que as pessoas tenham uma reação negativa quando ficam na frente de um inseto ou mesmo 
quando ouvem falar neles.  Há motivos para essa reação. 
Vamos ver.  

A DENGUE é uma doença que causa
febre, dor no corpo, dor nas
articulações, dor atrás dos olhos e,
se não tiver acompanhamento
médico, pode ser fatal!! A DENGUE é
causada por um vírus transmitido por
um inseto: o mosquito Aedes aegypti.

w
w

w
.lealjunior.com

.br

A DOENÇA DE CHAGAS é uma doença
grave causada pelo protista
Trypanosoma cruzi que é transmitido
pelo barbeiro..

w
w

w
.senado.gov.br

w
w

w
.achetudoeregiao.com

.br

Os insetos também acabam por
causar grandes prejuízos
econômicos, uma vez que podem se
tornar grandes pragas agrícolas,
destruindo plantações inteiras. O
gafanhoto é um exemplo de inseto
que pode ser prejudicial às
plantações.

Mas será que os insetos só nos causam problemas?
De alguma forma eles podem nos ser benéficos.

w
w

w
.ecodebate.com

.br 

estacaodom
el.com

.br

Os insetos também desempenham papéis
importantíssimos em nossas vidas. Como vimos no
bimestre passado, os insetos são animais que ajudam
na reprodução de algumas plantas com o processo da
polinização. Sem eles, milhares de espécies de plantas
seriam extintas.
Além disso, os insetos também podem nos fornecer
alimentos, como é o caso das abelhas que produzem o
delicioso mel. Durante a produção de mel, também
produzem outros produtos como a cera real, a geleia
real e o própolis que tem propriedades antibióticas.
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1- Complete a chave ao lado, classifique os animais como crustáceo, inseto, aracnídeo ou não artrópode. Para usar a
chave, considere o número de patas de cada animal. Siga corretamente o caminho da chave.

ARACNÍDEOS

INSETOS

CRUSTÁCEOS

3 pares de patas

mais de 4 pares 
de patas

4 pares de patas

2- Agora, utilizando a chave de classificação, ligue as três
colunas , correlacionando a figura aos artrópodes, aos nomes
dos grupos e ao número de patas:

http://br.freepik.com
/i

w
w

w
.m

uraldoantena.com
.br

anim
ais.culturam

ix.com

Tem patas 
articuladas ?

Sim

Tem 3 pares de 
patas?

Sim Não

Tem 4 pares de 
patas ?

Sim Não

Não

Recapitulando...
http://br.freepik.com

/i
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http://w
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.vivaterra.org.br/lula_11.1.jpg

LULA
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POLVO

Os moluscos são animais invertebrados de corpo mole, e estão
divididos em três grupos:

• gastrópodes (pé no estômago) - caramujos, lesmas;

• bivalves (duas conchas) - mexilhões, ostras;

• cefalópodes (pé na cabeça) - polvos, lulas.

LESMA

w
w

w
.hiperativo.com

OSTRA
w

w
w

.infoescola.com

CARACOL

w
w

w
.recreio.com

.br

Alguns moluscos podem apresentar uma
concha que protege suas partes moles.
Mas, vale a pena lembrar que, nem todos
os moluscos possuem concha e que, em
alguns, a concha não está visível.

Responda:
Que moluscos das imagens apresentam
concha visível?
__________________________________
__________________________________

A pérola é produzida no interior da ostra. 
Você sabe como?

A ostra produz a pérola como defesa
contra um intruso, que pode ser um grão
de areia ou, até mesmo, algum parasita.
Ela envolve esse intruso com um material
chamado “madrepérola”, formando uma
pedra de valor econômico altíssimo.

w
w
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MOLUSCOS: CORPO MOLE

bivalves- duas conchas;

bicampeão- campeão 
duas vezes;

bicentenário- dois 
centenários/duze

ntos anos;

bilíngue-duas 
línguas. 

CURIOSIDADE:

14
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Ao lado, você pode ver um representante do filo (grupo) EQUINODERMO: uma
estrela-do-mar. Esse nome do grupo se deve à presença de espinhos no corpo
(Equino = espinhos e Dermo = pele). Eles também apresentam um esqueleto
interno calcário, chamado de ENDOESQUELETO. Os equinodermos são animais
presentes, exclusivamente, no ambiente marinho.

Qual seria, na sua opinião, a vantagem de possuir esta estrutura em relação aos
demais invertebrados?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Esse filo (grupo) apresenta uma característica muito
especial e exclusiva: o sistema ambulacrário. Esse
sistema apresenta canais que são preenchidos por
água. Por meio de contrações, ocorre a
movimentação dos pés ambulacrais, permitindo a
locomoção do animal.

Veja o sistema ambulacrário em ação! É realmente
imperdível!

http://www.youtube.com/watch?v=A100m5EpfFI 
http://www.infopedia.pt/mostra_imagem.jsp?recid=8366

ESTRELA-DO-MAR

w
w

w
.portalsaofrancisco.com

.br

EQUINODERMOS: ESPINHOS, ENDOESQUELETO E SISTEMA LOCOMOTOR

Glossário: sistema ambulacrário- sistema de tubos cuja extremidade forma ventosa, e que serve à locomoção dos equinodermos.

15



Ciências - 7.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 

Observe a figura acima e responda:
1- Esses animais são vertebrados ou invertebrados? ___________________________________________________

2- Esses animais são todos iguais ou diferentes? Cite algumas características que justifiquem a sua resposta.
________________________________________________________________________________________________
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w
w

w
.revistaescolaabril.com

.br

Os  grupos de animais vertebrados são os peixes, os anfíbios,  os répteis, 
as aves e os mamíferos.
O esquema ao lado representa uma árvore evolutiva com a presença dos 
vertebrados. Na base, estão os grupos mais antigos do planeta e, no 
ápice, estão os grupos de animais que surgiram, por último, no planeta. 
Observe o esquema e responda: como era o primeiro vertebrado? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Você acertou quando pensou que o primeiro vertebrado era um 
peixe que não tinha mandíbula. Portanto, não podiam mastigar 
ou agarrar o alimento. Eles sugavam o alimento do ambiente. 
Estranho, não é mesmo?

Os primeiros vertebrados eram aquáticos. Depois, com o 
passar do tempo, os vertebrados conquistaram a terra firme.

Quais os  grupos que você pode observar no alto da árvore evolutiva? 
________________________________________________________
________________________________________________________

As aves e os mamíferos são as classes mais recentes na história 
evolutiva dos vertebrados.

Glossário: mandíbula - parte usada para mastigar ou capturar 
alimentos.

UM GRUPO MUITO VARIADO: OS VERTEBRADOS
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Você já percebeu que os vertebrados são bastante diversos. Estas características, existentes em cada um deles, estão
diretamente relacionadas aos ambientes em que vivem! Na atividade abaixo, tente explicar a relação entre a característica do
animal e a característica do ambiente. Anote suas conclusões e compartilhe com seus colegas. Seu Professor vai auxiliá-lo.
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O AMBIENTE E OS VERTEBRADOS

w
w

w
.canalazultv.ig.com

.br   

X

w
w

w
.m

issaosaleluz.org.br

Pelagem grossa e camada de gordura na pele X frio 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Cor do pelo do leão X cor da savana 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tamanho da orelha da raposa x caça no deserto 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 
inteligente, mas o que melhor se adapta às 

mudanças.” (Charles Darwin)
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HABITAT E NUTRIÇÃO

Os hábitos alimentares dos animais são muito diversos. O
que você come não é a mesma coisa que uma vaca
come, ou uma onça ou um urubu.
De um modo geral, podemos classificar os animais em
três tipos básicos a partir de sua alimentação:
herbívoros, carnívoros e onívoros.

w
w

w
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w
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Boi e vaca são animais 
herbívoros.  A onça é um 
animal carnívoro. 
(Observe as “presas” da 
onça!)

O urubu é um 
animal carnívoro. 

Buscando informações, em seu livro didático, e com o auxílio  
de seu Professor, defina os hábitos alimentares dos animais:

herbívoros _________________________________________

carnívoros__________________________________________

onívoros___________________________________________

w
w

w
.infoescola.com

.br

Estamos falando das cadeias de
alimentação existentes na natureza As
teias alimentares mostram que os seres
vivos estão estreitamente interligados.
Dependentes uns dos outros.

Observe o esquema da teia alimentar ao lado
e complete o quadro abaixo, escrevendo o
nome de um dos animais que aparecem na
teia alimentar.

a)herbívoro __________________________
b)carnívoro __________________________
c)onívoro ___________________________

TEIA e CADEIA ALIMENTAR 

http://www.berohoka.com.br

Recapitulando...
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HABITAT E RESPIRAÇÃO

Os animais, em seus variados habitats, demonstram diferentes
formas de respiração.

Vamos pensar: o que aconteceria com um peixe que ficasse fora da
água? Se você disse “ele morrerá”, está certo. A mesma coisa ocorreria com
uma pessoa que ficasse debaixo d’água, durante muito tempo, sem
equipamentos adequados.

Mas, afinal, o que levaria  esses animais à morte? Registre aqui a sua hipótese:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Nos ambientes aquáticos e
terrestres, a disponibilidade de
oxigênio é diferenciada.
Por essa razão, os animais
desenvolveram estratégias
diferenciadas para conseguir
respirar nos diferentes tipos de
ambientes.

Tipo de respiração Como ocorre Tipo de hábitat

branquial pelas brânquias aquático

cutânea pela pele terrestre

pulmonar pelos pulmões terrestre

Vamos usar um pincel e comparar com as
brânquias
Coloque um pincel dentro de um copo
d’água e olhe o que acontece com os
“pelinhos” do pincel. Desenhe como
ficaram os pelinhos dentro e fora da água.

Desenhe como ficou o pincel dentro e
fora da água.

Vamos ver quais são os tipos de respiração e em quais ambientes ocorrem...
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Agora, um problema:
Imagine um animal que vive na água, mas não respira
por brânquias. Ele respira como nós: tem respiração
pulmonar. Como ele fará para poder respirar?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

As brânquias dos peixes se abrem para 
retirar o oxigênio que está dissolvido na 

água.  A água entra pela boca do peixe e 
passa pelas brânquias. Elas se abrem e 

capturam o oxigênio da água. 

Observando as figuras ao lado notamos que um peixe e um
girino possuem corpos semelhante, o que os ajuda a nadar
na água. Os dois também respiram por brânquias.

www.biotic.no.sapo.pt

Peixe

http://www.scielo.br

Girino

Será que o sapo, que vive no ambiente
terrestre, vai precisar de brânquias ?
Explique.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

As brânquias são órgãos necessários para que o animal retire da água o oxigênio . Somente animais 
que vivem no ambiente aquático respiram por meio de brânquias. 

A água, onde está
contido o oxigênio
dissolvido, passa pelas
brânquias. Nas
brânquias, se realizam
as trocas gasosas.

HABITAT E   RESPIRAÇÃO
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Você já sabe que os seres vivos que se encontram em um ambiente terrestre possuem
um corpo e uma forma de respirar, diferente dos seres vivos de um ambiente aquático.
Cada ser vivo está, portanto, adaptado ao ambiente em que vive.

Procure a aula 25 de Ciências
do 7º ano para conhecer mais
sobre as adaptações dos
vertebrados ao meio ambiente.
Ainda na aula 27/ atividade 3,
você vai assistir a um vídeo
divertido sobre as adaptações
dos vertebrados ao meio
ambiente.

Observe a joaninha. Vamos conversar a
respeito do lugar em que ela vive.w

w
w

.desenhosparapintarateliedocroche.com

O que você aprendeu sobre as adaptações dos vertebrados ao tipo de ambiente em 
que eles vivem? Use a página a seguir, nesse momento, se achar necessário.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Arrume uma folha de papel cartão verde ou cole 4 folhas A4 uma perto
da outra, e pinte de verde. Depois, desenhe, em outra folha, 10
joaninhas parecidas com essa do desenho ao lado.
Pinte 5 joaninhas de verde (o mesmo verde da folha grande) e as
outras 5 de vermelho. Deixe tudo secar e recorte as joaninhas.
Espalhe todas as joaninhas na folha grande e chame um colega para
jogar contigo. Fale para o seu colega que ele é um pássaro e que ele
precisa alimentar os seus filhotes. Por essa razão, deve pegar uma
joaninha de cada vez e colocar fora da folha verde, o mais rápido que
puder, porque tem um gavião rondando a área.
Conte até 3 e dê para o seu colega 6 segundos para a tarefa. Depois,
conte quantas joaninhas ele pegou e escreva ao lado.total de verdestotal de vermelhas

CADA SER VIVO TEM O SEU LUGAR
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Seu amigo pegou mais joaninhas verdes ou vermelhas ? 
____________________________________________________________________________________________________

Você sabe explicar a razão desse resultado ? 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Se o fundo da folha grande fosse vermelha, de que cor você gostaria de ser, se fosse a joaninha? Por quê? Responda, de 
acordo com o que já aprendeu até agora.  
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Seu amigo pegou mais joaninhas verdes ou vermelhas ? 
____________________________________________________________________________________________________

Você sabe explicar a razão desse resultado ? 
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Se o fundo da folha grande fosse vermelha, de que cor você gostaria de ser, se fosse a joaninha? Por quê? Responda, de 
acordo com o que já aprendeu até agora.  
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Na natureza, as coisas funcionam assim... Cada ser vivo está bem adaptado ao
ambiente em que vive. O ser vivo que não está bem adaptado, como, por
exemplo, o que pode ser visto muito facilmente pelo predador, pode
desaparecer.
O ambiente é que vai selecionar os seres vivos mais bem adaptados. É o que
se chama Seleção Natural. Charles Darwin (1809 –1882) é o responsável por
esse estudo/pesquisa.

Glossário: predador => animal que caça para conseguir alimento.

Baseado no que já aprendemos até aqui, tente explicar o 
que, provavelmente, vai acontecer, em relação à 
sobrevivência das duas girafas: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Você vê alguma relação entre o jogo  das joaninhas e a 
seleção natural? Explique. 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

culturabrasil.org

CADA SER VIVO TEM O SEU LUGAR
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HABITAT   E LOCOMOÇÃO
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A locomoção 
está 

relacionada a 
várias 

atividades que 
permitem ao 

animal se 
relacionar com 

o meio. 

Além das características já observadas nos vertebrados, também
as formas de locomoção demonstram adaptações apropriadas para
cada ambiente e são resultado da Seleção Natural.
Cada tipo de locomoção se adapta melhor a cada tipo de ambiente.
É importante registrar que não são só os vertebrados que passam 
pela  Seleção Natural. Todos os seres vivos precisam estar 
adaptados ao ambiente.

Assista ao vídeo sobre a locomoção dos 
animais e aprenda ainda mais!

http://www.youtube.com/watch?v=nRaBxh9Ff98  
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www.biologiaconcursos.org

w
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w
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Algumas estruturas do corpo dos animais desempenham a mesma
função, mas têm origem embrionária diferente. As asas de aves e de
insetos, por exemplo, ambas servem para voar, porém suas origens
embrionárias são totalmente distintas.

Certos órgãos ou estruturas se desenvolvem de modo
muito semelhante nos embriões de todos os
vertebrados.
Você já percebeu que os ossos do braço humano e os
ossos da asa do morcego são bem semelhantes.
Mas será que o braço humano e a asa do morcego
possuem a mesma função?
Não. Ainda que a estrutura seja parecida, o braço e a

asa desempenham funções completamente diferentes.
Isto é resultado do processo evolutivo. O braço serve
como apoio e alavanca e a asa serve para o voo.

Agora, observe as figuras acima e responda:
O que você vê de semelhante? E o que vê de 
diferente?  
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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HABITAT E REPRODUÇÃO
A reprodução é o momento de gerar descendentes.
Os mecanismos de reprodução têm uma única intenção: produzir novos indivíduos que vão dar
continuidade à existência de uma espécie.
Vamos ver como, também na reprodução, o habitat exerce uma influência importante.
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.br

Existem animais cujos filhotes crescem dentro do corpo da mãe.

Vamos começar assim…Será 
que todos os ovos são iguais? 

Alguns animais, como a
galinha, colocam ovos de
casca dura que podem ficar
fora da água sem desidratar ,
isto é, perder água.
Outros animais, como os
sapos, colocam ovos com
casca fina e mole que
precisam permanecer na água
para não desidratar.

As características favoráveis para que o
animal possa viver no ambiente passam
de pai para filho e permanecem.
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Ovíparos, vivíparos e ovovivíparos… O que significam estes nomes?
Apesar de estranhos, esses nomes são usados para classificar os animais em relação à sua forma de reprodução.

w
w

w
.portalsaofrancisco.org.br

Ovíparos são animais que colocam ovos. O desenvolvimento do novo
indivíduo acontece dentro do ovo e depende das reservas nutritivas do ovo.

Ovovivíparos são animais em que os ovos são gerados e mantidos dentro
do corpo da mãe até o momento da eclosão, quando são postos para fora.

Vivíparos são animais em que o novo indivíduo cresce dentro do corpo da
fêmea, e depende diretamente dela para a sua nutrição.

Agora, que você possui todas as informações
importantes, classifique os animais abaixo em
relação à sua forma de reprodução:

GALINHA: ____________________________

CACHORRO: ___________________________

GATO: ______________________________

RATO: ______________________________

CAVALO: _____________________________

CODORNA: ____________________________

POMBO: _____________________________

Glossário: eclosão - abertura natural de um ovo.

AGORA,É COM VOCÊ!!!
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HABITAT E REPRODUÇÃO
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VANTAGEM E DESVANTAGEM 

Imagine um animal, como o
cachorro, que carrega, por 2
meses (mais ou menos), alguns
filhotes. Qual a vantagem desses
filhotes se desenvolverem dentro
do útero da mãe?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Vamos pensar, agora, numa tartaruga que
coloca ovos em uma praia. Existe alguma
desvantagem para seus filhotes?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

De cada 1000 filhotes de tartarugas marinhas, somente 1 ou 2 chegam à
vida adulta. Muitas, nem chegam a nascer, outras viram alimento de
aves marinhas e outras morrem no mar. Os filhotes saem sozinhos para
o mar. Depois, precisam conseguir alimento e ainda fugir dos
predadores. Ufa! Vida dura a destes bichinhos!

Os mamíferos cuidam de seus filhotes até
que eles saibam sobreviver sozinhos.
Um réptil, como a tartaruga, por exemplo,
precisa ter mais filhotes que um
mamífero: os filhotes dos répteis ficam
expostos aos predadores e, por essa
razão, expostos a riscos. Por essa razão,
poucos sobrevivem. Já os mamíferos,
como o elefante, protegem a sua cria. Por
essa razão podem ter poucos filhotes,
pois há maior probabilidade de
sobrevivência.

Que outros animais você
conhece que cuidam de seus
filhotes?.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Chamamos de TEGUMENTO a toda estrutura externa que envolve o corpo do animal. É o limite entre o exterior e o
interior do corpo.

O TEGUMENTO desempenha várias funções importantes: regulação da temperatura; proteção contra desidratação ou
hidratação excessiva, produção de substâncias venenosas para defesa, proteção contra radiação solar, desenvolvimento
de padrões de cores para chamar a atenção dos pares etc.

A pele é a estrutura principal do TEGUMENTO. As penas, pelos, cascos, chifres e escamas são estruturas presentes
no TEGUMENTO e que irão auxiliar no desempenho das funções de cada animal e que são consideradas anexos do
TEGUMENTO.

Mais uma vez, é importante ressaltar que o tipo de TEGUMENTO, presente em um animal, está diretamente
relacionado à sua maneira de interagir com o ambiente, de forma a proporcionar vantagens para a sua sobrevivência.

Chamamos de TEGUMENTO a toda estrutura externa que envolve o corpo do animal. É o limite entre o exterior e o
interior do corpo.

O TEGUMENTO desempenha várias funções importantes: regulação da temperatura; proteção contra desidratação ou
hidratação excessiva, produção de substâncias venenosas para defesa, proteção contra radiação solar, desenvolvimento
de padrões de cores para chamar a atenção dos pares etc.

A pele é a estrutura principal do TEGUMENTO. As penas, pelos, cascos, chifres e escamas são estruturas presentes
no TEGUMENTO e que irão auxiliar no desempenho das funções de cada animal e que são consideradas anexos do
TEGUMENTO.

Mais uma vez, é importante ressaltar que o tipo de TEGUMENTO, presente em um animal, está diretamente
relacionado à sua maneira de interagir com o ambiente, de forma a proporcionar vantagens para a sua sobrevivência.

1- Peixes

2- Répteis

3- Anfíbios

4- Mamíferos

5- Aves

( ) Pele impermeável, com pelos.

( ) Pele úmida, com glândulas produtoras de muco.

( ) Pele impermeável, grossa e com escamas.

( ) Pele com presença de penas.

( ) Pele com escamas e glândulas de muco.

Aprenda mais sobre o tegumento, lendo um artigo da revista Ciência Hoje das 
Crianças.
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/penas-peles-pelos-escamas-e-outros-revestimentos/

TEGUMENTO: O QUE ENVOLVE O CORPO

Realize a atividade abaixo. Relacione cada grupo de
vertebrados, à principal característica de seu TEGUMENTO:

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

O gráfico acima relaciona a temperatura do ambiente
com a temperatura do corpo do rato(linha horizontal) e
do lagarto (linha inclinada). Qual deles é
homeotérmico? Qual é o pecilotérmico? Explique sua
conclusão.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Os peixes são adaptados ao ambiente aquático e podem ser separados em dois grupos: os cartilaginosos e os ósseos.

Os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, vivem, principalmente, em água salgada. Nesta classe, estão os peixes
com esqueleto cartilaginoso (formado por cartilagem) e relativamente leves. Daí o seu nome.

Os peixes ósseos são abundantes, tanto em água salgada (tainhas, robalos, cavalos-marinhos, pescadas, etc.) como em água
doce (lambaris, dourados, pintados, pacus, acarás-bandeiras, etc.).
Nesta classe, estão os peixes cujo esqueleto é predominantemente ósseo. Daí o seu nome.

Glossário: cartilagem - tecido encontrado na ponta do nariz e na orelha e com menor rigidez que os ossos.

OS PEIXES

Um peixe pode afundar e depois voltar à superfície graças à bexiga natatória. Ela
faz com que o peixe flutue ou afunde. Para entender como ela funciona, realize o
seguinte experimento:
• Pegue várias bolas de aniversário, que representam as bexigas natatórias.
• Coloque pequenas pedrinhas em cada uma delas, para que afundem.
• Depois, encha de ar as bolas de maneiras diferentes.
• Encha bastante algumas bolas.
• Deixe outras mais vazias.
• Outras, totalmente vazias. Não encha.
• Coloque, todas, em um recipiente grande e transparente, com água.

Observe o que vai acontecer.
Anote, no espaço abaixo, o que você observou.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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A bexiga natatória está presente apenas nos peixes ósseos. Ela funciona como a bola
de aniversário: se enche de ar para o peixe subir à superfície e, quando se esvazia, o
peixe afunda.
Já os peixes cartilaginosos não possuem bexiga natatória para regular a flutuação, uma
vez que sobem ou descem na água, graças ao trabalho de sua musculatura
desenvolvida.

w
w
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.angelfire.com

...que alguns peixes
possuem uma bexiga
natatória adaptada, que
retira o oxigênio diretamente
do ar, como se fosse um
pulmão. Estes peixes são
chamados de pulmonados.

...que a piramboia é um
peixe pulmonado que vive
na Amazônia?

...que o cavalo marinho
é um peixe ósseo?
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Os antepassados dos anfíbios possivelmente eram peixes que,
em condições de secas podiam, usando suas nadadeiras
fortes, sair da água para buscar outra poça. Talvez tivessem
uma estrutura parecida com a bexiga natatória dos peixes
pulmonados, o que tornaria tudo mais fácil. Peixes pulmonados
podem suportar longas secas, escondidos na lama,
absorvendo o oxigênio do ar. Os cientistas acreditam que
peixes assim ocuparam a terra firme. Os anfíbios deram o
passo definitivo para esta conquista.

Os anfíbios - a conquista da terra firme

www.brasilescola.com.br

1- Observe as figuras e responda: Por que as patas são tão importantes na conquista da terra firme? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2- Por que os peixes pulmonados podem ser uma pista tão importante para a conquista terrestre? 
_____________________________________________________________________________________________________

Com os anfíbios, os vertebrados
conseguiram conquistar a terra
firme e não depender tanto da
água. Se observarmos todo o
ciclo de vida de um sapo,
descobriremos que os jovens,
em forma de girinos, vivem de
maneira muito diferentes dos
sapos adultos.
A mudança da forma do corpo é
tão grande que é chamada de
metamorfose.

modificado de:http://download.intel.com/education/Common

1 32 4 5

No ciclo de vida do sapo, desde a fase 1, em que os ovos são deixados na água,
até a fase 3, quando os girinos ainda se parecem com peixes, sua vida é
aquática. A partir da fase 4, com a aquisição das 4 patas, é que o sapo vai para a
terra. O sapo adulto respira pelo pulmão e pela pele e são carnívoros.

Por que podemos afirmar que os anfíbios ainda dependem da água? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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M
odificado de: w

w
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l

A VIDA NO AMBIENTE TERRESTRE SE DIVERSIFICOU
OS RÉPTEIS - O GRUPO DOS DINOSSAUROS

Répteis - grupo que reúne animais com características diferenciadas. São desse grupo as
cobras, os lagartos, os jacarés e as tartarugas. Ainda fazem parte desse grupo os dinossauros
que são répteis extintos: desapareceram do nosso planeta.

Lendo o texto acima, responda:

1.Todos os dinossauros tinham os mesmos hábitos alimentares? 
Explique as diferenças entre eles. 
_______________________________________________________
2.Poderiam existir homens da caverna caçando dinossauros? 
Justifique a sua resposta.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Alguns dinossauros se alimentavam de plantas (herbívoros). Outros eram
eficientes caçadores, que abocanhavam suas vítimas com dentes afiadíssimos
(carnívoros).
Sabe aqueles desenhos em que homens e mulheres da caverna fogem de
Tyranossauros? Nunca aconteceu de verdade. Os dinossauros foram extintos
muitos milhões de anos antes de o ser humano surgir no planeta. Portanto, o
ser humano nunca conviveu com os grandes répteis.
A teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros é que a queda de um
meteoro, na península de Yucatan, no México, teria provocado uma terrível
mudança no clima do planeta e propiciado a extinção dos dinossauros.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

www.escolagames.com.br/jogos/museuDinossauros/

Conheça mais sobre os dinossauros 
acessando o site abaixo. Você irá se 
divertir e aprender ao mesmo tempo.

w
w

w
.jornallivre.com

.br

w
w

w
.brasilescola.com

w
w

w
.vivaterra.org.br

COBRA

IGUANA

JACARÉ
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achetudoeregiao.com
.br

AS AVES

Muitos cientistas acham que as
aves são dinossauros que
ganharam penas.
Foi encontrado no Brasil o fóssil
de um animal que é um tipo entre
o que era um dinossauro e o que
é hoje uma ave. São chamados
de “dinossauros emplumados”.
Retirado de http://chc.cienciahoje.uol.com.br

As aves são animais que têm o corpo coberto de penas. Além disso,
possuem bico, um par de patas e um de asas. As aves nascem a partir
de ovos com casca e, por isso, são consideradas ovíparas. Os ovos são
colocados em ninhos já prontos ou construídos pelas fêmeas ou pelos
machos. Os ovos são chocados por um determinado tempo até que as
crias nascem.

Algumas aves, como os pinguins e as emas, não são capazes de
voar.

Usando o seu livro didático, e lendo o texto 
acima, responda às questões:

1- Escreva duas características principais das 
aves. 
_______________________________________
_______________________________________

2- Todas as aves são capazes de voar? Escreva 
um exemplo de ave que justifique a sua 
resposta. 
_______________________________________

3- Como as aves se reproduzem? 
_______________________________________

PENA DE UM 
PÁSSARO, COM 

SUA ESTRUTURA.

petragaleria.w
ordpress.com

Você já pegou em uma pena de ave?
Consiga uma (muitas vezes se encontra caída no chão) e mexa
nela, tentando dobrá-la. Escreva o que acontece.

_____________________________________________________

Tucano

ipevs.org.br

Agora você consegue pensar numa importante funções das penas?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

w
w

w
.olivre.com

Periquitos

http://www.criadourokakapo.com/canario/index.php?secao=arti
gocor000179

https://www.youtube.com/watch?v=74bphUA6mys

Para saber mais sobre as aves acesse o site 

e assista ao vídeo: Que peninha! - Parte 2 
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Os mamíferos são animais vertebrados que se
alimentam do leite de suas mães. Este leite é
produzido nas glândulas mamárias. A maioria dos
mamíferos é vivípara, ou seja, o filhote se desenvolve
dentro do corpo da fêmea.

Além disso, os mamíferos possuem o corpo coberto
de pelos, cérebro desenvolvido e a presença de
glândulas sudoríparas (glândulas que produzem o
suor). Nós, seres humanos, também somos animais
mamíferos!

OS MAMÍFEROS

Pesquise, em seu livro didático, observe as 
figuras ao lado e responda às questões sobre 
os mamíferos:
1.Como eles se reproduzem? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________

2. Escreva nomes de mamíferos aquáticos e 
de mamíferos que voam.
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3. Há mamíferos que possuem uma espécie de 
bolsa onde os filhotes concluem  o seu 
desenvolvimento. Estes são os marsupiais. 
Escreva o nome de dois marsupiais.  
______________________________________
______________________________________

w
w

w
.portalsaofrancisco.com

.br

A BALEIA AZUL É UM 
MAMÍFERO AQUÁTICO.

w
w

w
.tudosobreocerrado.com

.br

O GAMBÁ É UM 
MARSUPIAL 
BRASILEIRO.

w
w

w
.saudeanim

al.com
.br

O COALA É UM 
MARSUPIAL DA 

AUSTRÁLIA

Você já ouviu falar do ornitorrinco?
Ele é um mamífero que põe ovos!

taringa.net

O ornitorrinco possui o corpo coberto de pelos. É um bom  nadador 
e mamam o leite que suas mães produzem.

Se os  ornitorrincos colocam ovos, por 
que podemos classificá-los no grupo 
dos mamíferos? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________

www.bioglistas.net.org

O MORCEGO É UM 
MAMÍFERO.

w
w

w
.greenpeace.org

QUATI
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ADAPTAÇÕES EVOLUTIVAS: SELEÇÃO NATURAL E DIVERSIDADE

As adaptações importantes de todos os grupos que 
conquistaram a terra firme (répteis, aves e mamíferos) 
são: a respiração pulmonar, a pele grossa que impede 
a perda de água e os ovos com casca dura.

Você lembra que os primeiros vertebrados eram peixes?
Que, com algumas adaptações, evoluíram para a vida
terrestre?

Os répteis estão tão bem adaptados à vida terrestre que
não necessitam mais da água (só para beber, é claro!).

Lembrando que os seres vivos que vivem na água têm
respiração branquial, qual seria o tipo de respiração dos
répteis que são totalmente terrestres ?
_______________________________________________

Mesmo répteis, 
como a tartaruga 
marinha e o 
jacaré, que 
nadam na água, 
precisam sair da 
água para obter 
o oxigênio do ar.

A diversidade da vida é resultado das adaptações dos seres vivos aos seus diferentes ambientes.

Um exemplo: dependendo do tipo de alimento, as aves
possuem um tipo de bico: fortes para sementes duras;
finos, para sugar o néctar; em forma de colher para
pegar o alimento da água.

w
w

w
.auladecienciasdanatureza.com

Bicos de aves funcionam como alicates ou pinças, 
de acordo com o tipo de sua alimentação.

...que a casca dura dos ovos impede a perda de água 
e a  desidratação do embrião dentro do ovo?

w
w

w
.n

at
tu

ra
is

.n
et
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Você percebeu que o habitat (local onde se vive) exerce grande influência na variedade de seres no nosso planeta, não é
mesmo?

Já sabemos que animais que vivem no frio precisam  ter o pelo bem grosso para se aquecer. Por outro lado, animais que 
vivem no deserto precisam encontrar um jeito de não perder água com facilidade.

Então... 

Vamos lá!

Nossos ancestrais …

w
w

w
.super.abril.com

.br

O ancestral dos mamíferos, o Boreoeutherian, era pequeno e tinha 
hábitos noturnos. De dia, dormia.

Você conhece outros animais de hábito noturno? Escreva o nome deles aqui. 

________________________________________________________________________________________________

Você já ouviu falar no Boreoeutherian? É esse animalzinho da figura ao 
lado. Ele é, provavelmente, o ancestral de quase todos os mamíferos. 
Olhe para a imagem ao lado e responda:
Qual a  característica que esse animal possui e que todos os mamíferos 
também possuem ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

BOREOEUTHERIAN
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OS GRUPOS DOS VERTEBRADOS
Vamos conhecer as características de cada grupo de vertebrados.

Podemos reconhecer os diferentes grupos de vertebrados, apenas olhando o tegumento(de que forma são cobertos 
os corpos desses animais).

RÃ

w
w

w
.labin.unilasalle.edu.br/

Características Exemplo

PEIXE
Pele coberta de escamas,  
respiram dentro da água
(respiração branquial).

ANFÍBIO Pele lisa e úmida, sem pelos, 
nem plumas, nem escamas.

RÉPTIL Pele coberta de escamas. 
Respiração pulmonar.

MAMÍFERO
Pele coberta de pelos. 
A fêmea alimenta os filhotes 
com o leite de suas mamas.

AVE Corpo coberto de penas. 
Possui um bico.

Observe as imagens  e, com o auxílio 
do seu livro didático, complete a tabela 
abaixo na coluna dos exemplos:

MACACO

w
w

w
.greenpeace.org

PEIXE PALHAÇO
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www.vivaterra.org.br
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DR. LOBATO PARAENSE Homenageando...
Wladimir Lobato Paraense nasceu em 16 de novembro de 1914, em Igarapé-
mirim, no Estado do Pará. Formou-se em medicina nas faculdades de Medicina e
Cirurgia do Pará (1931-34) e de Medicina de Recife (1936-37).

Lobato entrou para o quadro do Instituto Oswaldo Cruz em 1939, realizando
estudos, inicialmente, sobre leishmaniose, malária e outras protozoonoses,
sendo o primeiro investigador a comprovar a existência de uma importante fase
do desenvolvimento do parasito da malária. A partir de 1954, dedica-se à
pesquisa sobre moluscos de água doce do hemisfério Ocidental, entre os quais
incluem-se os transmissores da esquistossomose, tendo identificado 10 novas
espécies.

w
w

w
.fiocruz.br

Foi professor de Protozoologia no Instituto Oswaldo Cruz e de Malacologia nas
Universidades de São Paulo, Minas Gerais, Santa Maria (Rio Grande do Sul), Los
Andes (Venezuela), Nacional del Nordeste (Argentina), Escuela de Salud Pública
(México) e Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (Cuba).

Na Fundação Oswaldo Cruz, foi Pesquisador Titular, Vice-Presidente de Pesquisas
e chefe do Departamento de Malacologia.

Wladimir Lobato Paraense faleceu no dia 11 de fevereiro de 2012, deixando uma
importante contribuição para a ciência brasileira.

w
w

w
1.folha.uol.com

.br

http://w
w

w
.functionalglycom

ics.org

O molusco Biomphalaria glabrata (foto ao
lado) é o principal transmissor da
esquistossomose, uma verminose grave
causada pelo platelminto Schistosoma
mansoni.

Dr. Lobato Paraense trabalhando 
em seu laboratório.

Fonte: www.friocruz.br (adaptado)
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