
 

Ficha 1 - CIENCIAS DA NATUREZA – 5.º ano  

NOME_______________________________________ 

N º ____ Turma _____ Data ___/___/______ 

 

1. No fim-de-semana, o Luís foi passear ao campo e aproveitou a sombra das 

árvores. Observou o solo coberto de folhas, por onde andavam formigas, minhocas e 

caracóis. Junto a umas rochas encontrou musgo. Também passeou na beira de um rio 

de água transparente, onde observou alguns peixes e algas.  

 

             Em relação ao texto anterior: 

1.1. Indica três seres vivos. _______________________________________________ 

1.2. Completa a frase: Não são seres vivos a _______________ e as _______________ 

1.3. Escreve o nome de dois animais. ________________________________________ 

1.4. Escreve o nome duas plantas. ___________________________________________ 

1.5. Que ambiente está descrito no texto? ____________________________________ 

1.6. Que outros ambientes conheces? _______________________________________ 

1.7. Indica dois seres vivos estudados pela zoologia. ___________________________ 

1.8. Indica dois seres vivos estudados pela botânica. ___________________________ 

 

2. Refere três condições que permitem a existência de vida na Terra. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Completa com as palavras adequadas. Escreve uma letra em cada espaço 

 

Conjunto de ambientes e seres vivos  →           

Lugar onde cada ser vive e está adaptado →           

Parte líquida da biosfera →           

Camada de ar que envolve a Terra →           

Planeta em que vivemos →           

 



4. Lê atentamente os termos seguintes. 

 

Trutas, andorinhas, coelhos, gaivotas, pinguins, toupeiras, crocodilos e golfinhos. 

 

Escolhe dois que sejam adequados para completar as frases seguintes: 

 

____________________________ podem deslocar-se no ar. 

 

____________________________ vivem em ambiente terrestre. 

 

____________________________ vivem na água. 

 

____________________________ habitam zonas geladas. 

 

____________________________ vivem em ambiente terrestre e aquático. 

 

 

 

5. Cada animal vive no seu habitat e está adaptado a ele.  

“O leopardo-das-neves vive nas montanhas dos Himalaias. Tem pelagem espessa e 

longa que o protege do frio e patas largas que não o deixam enterrar-se na neve.” 
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5.1. Qual é o habitat do leopardo-das-neves? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.2. Explica como o leopardo-das-neves está adaptado ao seu habitat. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


