
 11/08/2020                                                   

                                                          4º ano                                            
                                                        

Nome: __________________________________________________ 
                              
                                                REVISÃO DE CIÊNCIAS 

  
1- Veja a figura ao lado e responda:  

  
As partes das plantas indicadas pelos números são: 

 ( A )  1-Raiz  2- Caule   3-Folha   4-Fruto   5-Flor 

 ( B )  1- Folha   2-Fruto   3-Raiz    4-Caule   5-Flor 

 ( C )  1-Flor   2-Folha   3-Fruto   4-Caule    5-Raiz 

 ( D )  1-Caule   2-Raiz   3-Flor   4-Fruto   5-Caule 

 
2- Estas fotos mostram dois ambientes.  
     Em qual deles você acha que o ar é mais úmido e fresco? Por quê?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Mercado Central de Goiânia                                                 Parque Flamboyant, em Goiânia 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3 - Pinte somente os retângulos que possuem informações corretas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os vegetais não são seres vivos. 

Além do alimento da planta, a fotossíntese resulta na produção do gás oxigênio, 
o mesmo usado na respiração dos seres vivos. 

As plantas, ao contrário dos animais, podem produzir o próprio alimento por meio de um 
processo chamado fotossíntese. 

A flor tem um papel muito importante na reprodução da maioria das plantas. É a partir 

dela que se formam as sementes e os frutos. 



 
 
4 - faça um resumo do que você compreendeu sobre a fotossíntese. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
5 - Viu-se que um ser vivo pode fazer parte de uma ou mais cadeias alimentares. Dessa maneira, 
as cadeias alimentares relacionam-se, formando uma teia alimentar. 
Observe as relações alimentares da teia alimentar apresentada a seguir.  

 
Agora, faça um esquema com setas de duas cadeias 
alimentares que compõem a teia alimentar 
representada ao lado.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6- A imagem a seguir mostra uma cadeia alimentar. Observe-a atentamente e responda às 
questões.  
 

 

 

 

a) Qual é o produtor desta cadeia alimentar? 

______________________________________________________________________________ 

b) Por que os produtores recebem este nome? 

_______________________________________________________________________________ 



 

c) Quais são os consumidores? 

_______________________________________________________________________________ 

7- Além das relações alimentares, os seres vivos estabelecem, no ambiente, outras formas de 
interação, chamadas relações ecológicas. 
    Escreva sobre cada uma das relações ecológicas que estudamos.  
 
a)  Sociedade 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Colônia 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Competição 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Predação 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e) Inquilinismo 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

f) Parasitismo 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
                                                                                                 Estude todos os dias! 


