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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Características e desenvolvimento dos animais. 

 

MAMÍFEROS 

 

Mamíferos são animais vertebrados e se destacam pela presença de pelos e pela produção de 

leite. Atualmente existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o ser humano 

uma dessas. 

Os mamíferos apresentam duas características que os distinguem dos outros grupos de animais. 

Essas são: 

 Presença de pelos. Todos os mamíferos apresentam pelos em seu corpo, sendo essa uma 

característica importante, junto à camada de gordura abaixo da pele, para o aquecimento 

do organismo do animal. Entretanto, os pelos não apresentam apenas essa função, 

estando relacionados também com a camuflagem e a percepção de sensações. 

 Presença de glândulas mamárias, ou seja, de glândulas produtoras de leite, motivo de os 

mamíferos receberem essa denominação. Todas as fêmeas de todas as espécies de 

mamíferos possuem a capacidade de produzir leite e amamentar seus filhotes. Um fato 

curioso é que, apesar de possuírem glândulas mamárias, nem todos mamíferos possuem 

mamilos, sendo observada a ejeção de leite pela pele em algumas espécies. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/mamiferos.htm Acessado em 04/05/2020 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Responda: 

 

1- Os mamíferos possuem duas características que os distinguem de outros grupos de 

animais. Quais são essas características? 

  

  

 

 

2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras abaixo e copie em seu caderno: 

 

organismo – gordura – camuflagem – sensações 

 

Todos os mamíferos apresentam pelos em seu corpo, sendo essa uma característica importante, 

junto à camada de   abaixo da pele, para o aquecimento do   

do animal. Entretanto, os pelos não apresentam apenas essa função, estando relacionados 

também com a   e a percepção de  . 

 

 

3- Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem a capacidade de produzir 

leite e amamentar seus filhotes. Pesquise três exemplos de animais mamíferos e registre 

em seu caderno. 


