
 

                                                                                                       2º Ano 
         

Nome: __________________________________________________________________ 
 

Atividade de Ciências 
 

Diferenças entre os seres humanos e outros animais 
 

 

          Os seres humanos são animais racionais, ou seja, animais que possuem 

capacidade de raciocinar, não agindo somente por instinto.  

          Por isso somos capazes de inventar muitas coisas que facilitam o nosso dia a dia, 

levando mais conforto para nossas vidas. Os animais não inventam coisas, mas se 

adaptam ao ambiente em que vivem, suprindo suas necessidades. 

             A comunicação dos animais é diferente dos humanos, emitindo sons próprios de 

cada raça, eliminando odores do corpo, circulando sobre alimentos ou a própria fêmea, 

avançando, e outros. 

            O corpo de todos os animais possui características em comum e também 

diferenças típicas de cada espécie.  

            As diferenças são muitas, mas as mais visíveis são: o jeito de andar, o formato da 

face, as orelhas, o nariz e o focinho, a boca, os dentes, os pelos no corpo, a coluna 

vertebral, a  presença ou não de cauda, dentre outras.   

           As semelhanças consistem na organização celular e dos tecidos, estruturas 

corporais, necessidade e formas de se nutrir, entre outras.  

Autora: Jussara de Barros 

 

Curiosidade: Alguns animais são bípedes e possuem dois pés, 

como os homens. As formigas são animais da classe dos 

insetos, que vivem em sociedade, como os seres humanos, 

umas dependem das outras para sobreviver. 

 

 



 

1 – Escreva uma semelhança e uma diferença entre o ser humano e o animal de acordo 

com a foto. (0,25 cada – total 0,5) 

            Semelhança:  

____________________________________ 

           Diferença: 

____________________________________ 

 
 

2 – Que você entende por aparência? Por que as pessoas são tão diferentes na 

aparência?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3 – De acordo com as características de cada pessoa, podemos observar em que fase da 

vida ela se encontra.  

     Observe as figuras e preencha os espaços de acordo com a fase da vida em que cada 

pessoa se encontra: (0,75) 

bebê     criança    jovem   adulto     idoso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

_______________ / _______________ / _______________ / _______________ / ______________ 



 

4 – Observe os alunos da professora Márcia 

 
 

Agora, pense e responda. 

 

a) Podemos dizer que somos iguais? 

___________________________________________________________________ 

 

b) Quais são as diferenças que você observa nesta turma? 

___________________________________________________________________ 

 

c) Normalmente, herdamos algumas características físicas de nossos parentes. 

Alguns se parecem com o pai, outros com a mãe ou com a vovó, outros com algum 

tio, etc.  

E você, com quem se parece? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5 – Observe a turma da imagem e imagine quais as características físicas que devem ter 

os parentes de Ana e Bruna. Cite três diferenças entre elas. 

 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 



  
 

       Em 1959, representantes de vários países assinaram a Declaração 
Universal dos Direitos da Criança. Por meio desse documento, os países 
comprometeram-se a garantir os direitos da criança à educação, à moradia, à 
proteção, à alimentação, ao lazer e outros. 
      Em 1990, o Brasil elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que garante às crianças o direito à proteção, à moradia, à educação e ao lazer e 
proíbe o trabalho infantil. 

 
 
6 – Apesar da Declaração dos Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, muitas crianças, no Brasil e em outros países, ainda não têm os seus 
direitos respeitados. 
 
a) Se uma criança precisa trabalhar, que ela deixa de fazer?  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
b) Brincar é importante? Por quê?  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

Todas as crianças têm direitos e deveres. 

Viu-se que para garantir esses direitos surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que diz que é dever de todos cuidar para que as crianças possam crescer com saúde e 

tenham direito à segurança, ao lazer, à escola, à moradia e a brincadeiras. 

 
 

7 – Agora, cite três deveres e três direitos das crianças. 
 

a) Deveres:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

b) Direitos:  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 



 


