
 
 

 
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA _____2019___ 
 

 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: _3°__ 
Curso ______fundamental II________ -  Disciplina:  ___ciências________________ 

 
Série/Ano: _____7°______ 
 
Professor(a): Elaine T.Pelisson Alves 
 

  

 
OBJETIVO: Exercícios de fixação do conteúdo sobre anatomia e fisiologia dos animais vertebrados , 
peixes,anfíbios e répteis , destacando suas principais características 

 
CONTEÚDO SELECIONADO:  
Estudar livro 10 – peixes e anfíbios 
Estudar livro 11- répteis  
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
ATIVIDADE INDIVIDUAL com valor 1.5 e VERIFICAÇÃO do conteúdo com valor 8.5  

ATIVIDADE INDIVIDUAL: o trabalho deve ser feito a caneta preta ou azul , evite rasuras , pesquise 

em seu livro as respostas. 

Entrega do trabalho    05 / 12 / 2019 ( entregar antes para correção ) 

Aplicação da prova     05/12 /2019 
 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO: livro de estudo, provas e roteiro 

ENTREGAR AS VERIFICAÇÕES ASSINADAS 
 

 
 

 

  

 



 

Nome: Número: 

Turma: 

7º___ 

Professor (a): 

Elaine 
Data: 

05_/_12__/2019 

Disciplina –  

ciências 

Objetivo:Demonstrar conhecimentos sobre  a anatomia e fisiologia dos  peixes , anfíbios e répteis Valor: 

1.5 

 

 

Nota: 

Atividade de recuperação de ciências – 3º trimestre 

A atividade deve ser feita a caneta preta ou azul 

Entregar até dia 05___/12/2019 

 

1) Por que os anfíbios dependem da água para a reprodução?(0.10) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2) Os sapos têm sido considerados popularmente animais perigosos por seu veneno, por sua 

urina e por "trazerem azar". São inofensivos, entretanto, apresentam um par de glândulas de 

veneno, que só é liberado quando essas glândulas são comprimidas. Qual o nome dessas 

glândulas?Explique a função os funções dessas glândulas (0.10) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

3) Por que dizemos que os sapos não são animais peçonhentos ?(0.10) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4) Qual a função da linha lateral nos peixes ósseos(0.10) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 



5) Assim como os peixes, os anfíbios e os répteis  são animais ectotérmicos. Explique o 

significado dessa afirmação. (0.10) 

 __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

6) Complete : (0.15) 

O coração dos anfíbios apresenta ____ átrios e _____ ventrículo por onde circula sangue 

___________ e arterial que se misturam. 

O coração dos peixes  apresenta _______ átrios e _____ ventrículo  onde circula somente 

sangue ________________   

O coração dos crocodilianos apresenta ________ átrios e _______ventrículos onde não ocorre 

mistura de sangue arterial e venoso , somente fora do coração 

7) Explique a função da válvula espiral nos peixes cartilaginosos. (0.15) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8) Explique a função bexiga natatória nos peixes ósseos. (0.15) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________        

9) Explique a importância dos anfíbios para os ecossistemas(0.15) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

 

 



10)Diferencie o tipo de respiração dos peixes, anfíbios   e répteis. (0.15) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

11) Explique como ocorre a metamorfose nos sapos , explicando as mudanças na respiração e 

no corpo.(0.15) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

12)Cite quatro tios de adaptações que ocorreram nos r´pteis para se adaptarem ao 

ambiente terrestre.(0.10) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

 


	Ciências-2019-Plano de Recuperação 7ºAno
	Atividade de Recuperação - Ciências - 7º ano - 3º TRI - Elaine (1)

