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Vamos ler um texto de divulgação científica 

Cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar 

Alguns animais utilizam "dialetos" para se comunicar, como as baleias, os golfinhos, as 
abelhas e as aves, afirmou a revista alemã de divulgação científica "P.M. Magazin" em sua edição 
de setembro. 

Este é outro aspecto mais em comum entre a forma de comunicação humana e dos animais, 
descoberta recentemente pela comunidade científica. Os golfinhos inventam diferentes assobios 
para se comunicar, segundo cientistas. 

Um exemplo dos diferentes dialetos ocorre com o estrelinha-de-poupa (Regulus regulus), 
um pássaro de pequeno porte caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça, e cujo piar 
difere no tom de seus congêneres da China. 

No caso dos golfinhos, animais que teriam uma inteligência parecida com a dos homens, os 
cientistas comprovaram que inventam diferentes assobios para se comunicar. 

Um grupo de pesquisadores da Universidade de St. Andrews, na Escócia, demonstrou que 
os golfinhos têm a capacidade de conversar sobre um terceiro animal que não está presente. 

O corvo ou o tuim-da-colômbia (Forpus conspicillatus), por exemplo, usam nomes 
personalizados para se chamar entre si. Além dos acústicos, alguns animais também utilizam 
outros meios de comunicação. 

É o caso das aranhas-macho, que usam a rede tecida por uma fêmea para perguntar se 
podem se aproximar dela, já que se, dependendo do ritmo como andam pelos fios, podem ser 
confundidos com uma presa. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/redacao/texto-divulgacao-cientifica.htm. Acesso em 23 de abril de 2021.  

Registre as questões e responda no caderno. 

1. Qual o assunto divulgado pelo texto que você acabou de ler?  

2. Segundo os cientistas, como se comunicam os golfinhos?  

3. O que é estrelinha -de -poupa? Escreva suas características.  

4. O artigo de divulgação científica que você acabou de ler trouxe alguma informação nova para 
você? Cite um exemplo.  

5. Segundo o texto, os golfinhos inventam diferentes assobios para _______________________ .  
Fonte:https://portal.educacao.go.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/Atividade-8-4o-ano-LP-Texto-de-divulgacao-cientifica.pdf 

 

 



 
 

 

Matemática 

Desafio  

 Atenção! Este é um exercício de comparação!   

Registre no caderno: 

 
Fonte:https://www.virgula.com.br/inacreditavel/desafio-matematico-das-frutas-vai-quebrar-sua-cabeca-vem-tentar/  


