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2º Ciências 1 4 

Vimos, no nosso livro de Ciências, a importância da água e da luz para as plantas e os 
animais. As plantas e os animais são seres vivos e por isso eles nascem, crescem, se reproduzem 
e morrem. 

   Agora é a sua vez! 

 

1. Os cactos são plantas capazes de sobreviver em regiões muito secas. Essa resistência se 
deve a algumas adaptações que modificaram partes, como caules e folhas. Sobre suas 
características, responda: (p. 64) 

 

 a) Marque a imagem que mostra um cacto. 

 

 b) Por que os cactos são capazes de sobreviver em regiões secas? 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 c) Dos vegetais a seguir, qual é um tipo de cacto? 

  (    ) Coqueiro           (    ) Mandacaru           (    ) Samambaia 

 

2. O que as plantas precisam para se desenvolver? (Marque um X nas alternativas corretas) (p. 69) 

 (     )  Luz e calor do Sol 

 (     )  Terra seca 

 (     )  Água 

 (     )  Fumaça 

 (     )  Terra boa 

 (     )  Adubo 
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 3. Leia a tirinha e responda ao que se pede. (pp. 68 e 69) 
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a) O que Mônica está fazendo? ______________________________________ 

 

 b) Além da água, do que uma planta precisa para sobreviver? 

 ____________________________________________________________________________ 

 

4. Nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Essas são as fases do ciclo de vida dos 
seres vivos.  (pp. 68 e 69) 

 

 Observe as etapas de desenvolvimento de uma planta em um milharal.  

 

 Agora, escreva três elementos necessários para que ocorra o ciclo de vida em uma planta. 

 ____________________________________________________________________________ 

 

5. O Sol desempenha um papel importante para a existência de vida na Terra. (p. 69) 

 Qual a importância do Sol para nosso planeta? Assinale a alternativa correta. 

 (    ) O planeta Terra necessita do Sol, pois ele está muito perto da Terra. 

 (    ) O Sol é importante porque ele nos dá oxigênio para respirarmos. 

 (    ) As plantas precisam do Sol para viver, pois ele fornece a luz necessária para a fotossíntese. 

 

 

 

 



 

3/5 
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 6. Observe a tirinha da Magali, a personagem mais gulosa da turma da Mônica. (p. 66) 

 

 

  

 a) O principal desejo da Magali, no 1º quadrinho, era: 

  (     ) cuidar da natureza, pois sabe que é importante para os seres vivos. 

  (     ) transformar a plantinha em uma linda flor. 

  (     ) cuidar da planta para que ela se transforme em uma árvore frutífera. 

 

b) No 2º quadrinho, Magali conseguiu o que desejava? Explique sua resposta. 

____________________________________________________________________________ 

 

c) No 3º quadrinho, Magali começa a devorar a flor. Que parte da flor Magali come? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

7. O que é preciso para cultivar uma nova planta? Pinte o quadro com a resposta correta. (pp. 68 e 69) 
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 8. Leia o texto a respeito do uso correto da água, da luz e do adubo para as plantas. (pp. 68 e 69) 

Texto 

Luz, água e adubo na medida certa 

 
Shutterstock 

      

 Luz, água e adubo são essenciais para o desenvolvimento saudável das plantas, porém 
devem ser usados na medida certa. Por exemplo, se a planta estiver recebendo pouca luz, os 
caules começarão a crescer demais, não brotarão novas folhas e as folhas mais velhas ficarão 
desbotadas. Agora, se a planta estiver recebendo luz em excesso, as folhas velhas começarão a 
enrolar, o que também acontece quando o ambiente é muito seco. Assim, observa-se que a 
intensidade da luz influencia diretamente no processo de crescimento das plantas. 

             LUZ, água e adubo na medida certa. Escola Kids. Disponível em: <http://www.escolakids.com.br>. Acesso em: 6 ago.2015. 

 

 a) Quais elementos são necessários para o desenvolvimento saudável das plantas?  

 (    ) Luz 

 (    ) Água 

 (    ) Leite 

 (    ) Gás carbônico 

 

 b) O que acontece com as folhas das plantas se elas receberem muita luz? 

____________________________________________________________________________ 

 

9. Leia o poema de Arnaldo Antunes. (pp. 68 e 69) 

As árvores 

As árvores são fáceis de achar 

Ficam plantadas no chão 

Recebem a luz do sol pelas folhas 

E pela terra 

Também bebem água 

Cantam no vento 

E recebem a chuva de galhos abertos 

 (Adaptado) 
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  a) Qual o assunto do poema? 

____________________________________________________________________________ 

 

b) Escreva dois elementos necessários para o desenvolvimento da planta que são 
mencionados no poema. 

____________________________________________________________________________ 

 

10. Circule o nome das partes que formam uma planta completa e, em seguida, faça o desenho 
correspondente, no quadro. (p. 66) 

 

 

 


