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 Nome: __________________________________________________________________ 

 
Atividades de Ciências 

 
 Ao elaborar o texto, o autor pesquisou, observou e estudou essa espécie de animal 
para, depois, escrever sobre ela. 
 Para fazer um texto de divulgação científica, é preciso ter conhecimento do assunto 
sobre o qual se vai escrever. As informações não podem ser inventadas. Devem ser 
verdadeiras. 

 

O tamanduá-bandeira é o maior representante dos tamanduás, podendo pesar até 
quarenta quilos. Tem uma cauda com pelos compridos, que ele ergue e balança quando 
anda, lembrando, de longe, a forma de uma bandeira. Daí a razão de seu nome. 
 O focinho do tamanduá-bandeira é bem longo e a boca, totalmente banguela, fica na 
ponta dele. Quando bate a fome, ele introduz sua língua grudenta e comprida, com cerca de 
cinquenta centímetros, na abertura de cupinzeiro e formigueiros. Se a quantidade de insetos 
capturada não for suficiente para encher sua barriga, ele não tem dó: com as patas da 
frente, quebra esses cupinzeiros e formigueiros para comer melhor. 
 Talvez por ter parentesco com o bicho-preguiça, o tamanduá anda sempre devagar. 
Ele se apoia na parte dorsal das mãos e se locomove com as garras voltadas para cima, 
sem tocar o chão. Quando é atacado, vira uma fera! Fica sentado para abraçar o agressor e 
dar golpes com suas garras, ao mesmo tempo.  
 Tanto de dia como de noite, o tamanduá-bandeira pode ser visto perambulando atrás 
de alimento. Normalmente está sozinho, sem formar grupos. 
 O olfato é o principal sentido de orientação da espécie, já que os olhos e as orelhas 
são pouco desenvolvidos. O período de gestação dura cerca de 190 dias e a fêmea carrega 
na barriga só um filhote por vez. Quando nasce, o tamanduá permanece nas costas da mãe 
até completar pouco mais de um mês de vida. 
 Grande e lento para se locomover, o tamanduá-bandeira é vitima de caçadores e da 
perseguição de cães. Aliados à destruição de seu habitat, esses fatores contribuem para 
caracterizar a espécie como uma das mais ameaçadas de nosso país. 
 

Vários autores. Procura-se! Galeria de animais ameaçados de extinção. 
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007. p. 53. 

 

1) – Que gênero textual é apresentado acima? Quais são suas características?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 



 

2) – Explique o que o tamanduá-bandeira faz quando os insetos não são suficientes para 

encher sua barriga.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3) – Por que o tamanduá-bandeira está ameaçado de extinção? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4) – Grife, no texto, a reação do tamanduá-bandeira quando ele é atacado: 

 

 

5) – Observe a ilustração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva os adjetivos de cada parte numerada do corpo do tamanduá-bandeira, de acordo 

com o texto: 

 

1 - _______________________________________________________________________   

2 - _______________________________________________________________________  

3 - _______________________________________________________________________  

4 - _______________________________________________________________________ 

1 

3 

4 

2 



 

6) - Cite três exemplos de animais que nascem da barrida da mãe e três de animais que 
nascem de ovos.  
 
 

___________________________________               ____________________________________  

 

___________________________________               ____________________________________  

 

___________________________________               ____________________________________  

7) Com base no que você estudou, complete as frases com as palavras do quadro. 

 

 

 

 

a) A maioria dos mamíferos é _____________________________, como os seres humanos, 

os cães, os gatos e as girafas. 

 

b) As ______________________ têm o corpo coberto de penas. Elas possuem __________  

e a maioria pode __________________ . 

 

c) No grupo dos _________________ incluem-se animais como os crocodilos e as cobras. 

 

d) A formiga, a mosca, a abelha e a aranha são exemplos de animais__________________  

__________ . 

 

e) Os ____________________ vivem em um ambiente aquático.  
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