
Aquário de Ubatuba

JOGO DO TUBA

VAMOS

JOGAR?



INSTRUÇÕES

Este Manual contém: 
 1 Tabuleiro 
 1 Dado  
 1 Cartilha com Perguntas e Respostas

PARA JOGAR VOCÊ
PRECISARÁ 
IMPRIMIR O
MATERIAL!

 



INSTRUÇÕES

As crianças percorrerão um percurso,
com casas enumeradas de 1 a 31;

As casas terão:
     Afirmações representadas com um
ponto de exclamação (!), a criança
apenas escutará as afirmações para
absorver informações sobre os
tubarões, não sairá do lugar.

       Perguntas de verdadeiro ou falso
(V ou F), respostas certas avançam
uma casa, erradas voltam uma casa. 

     Perguntas interrogativas (?),
resposta certa avançam duas casas,
respostas erradas voltam duas casas.

     Apenas números (não acontece
nada).



INSTRUÇÕES

Cada criança jogará o dado uma vez e
andará quantas casas tirar no dado.
Podendo cair nas casas com
números, exclamações, interrogações
e V ou F.
Todas sairão no “início” e quem
chegar ao final do percurso primeiro
será o vencedor. 

ESTÃO 
PREPARADOS?



TABULEIRO



DADO



INFORMAÇÃO

Os Tubarões são animais que fazem parte
do mesmo grupo das Raias e Quimeras,

eles pertencem à classe Chondrichtyes.  

Você Sabia?

Tubarões são os principais predadores do
mar. Também são conhecidos como
animais predadores topo de cadeia! 

Esses animais ocupam o mais alto nível
trófico e desempenham um papel crucial

na manutenção da saúde dos seus
ecossistemas.

Você Sabia?

Os tubarões são animais que apresentam a
fecundação interna, ou seja, o gameta
masculino é depositado no interior do

corpo da fêmea.

Você Sabia?

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_tr%C3%B3fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema


INFORMAÇÃO

Os tubarões possuem narinas, entretanto,
não são utilizadas na respiração. Essas

estruturas estão relacionadas com a
olfação.

 

Você Sabia?

Há registro de um Tubarão Martelo fêmea
que se reproduziu sem a necessidade de

um macho. O caso ocorreu em um
zoológico em Nebraska, nos Estados

Unidos. Esse tipo de reprodução é chamado
de partenogênese.

 
 

Você Sabia?

Em algumas espécies de tubarões,
observa-se o chamado canibalismo

intrauterino, em que um filhote devora o
outro ainda dentro do útero. Este processo

pode ocorrer no Tubarão Mangona, por
exemplo.  

 

Você Sabia?



INFORMAÇÃO

Você Sabia?

Você Sabia?

Você Sabia?

O tubarão é um animal vertebrado.

O verdadeiro caçador - embora não seja
tão grande como o tubarão-branco ou o

tubarão-tigre, o tubarão-anequim é um dos
predadores marinhos mais versáteis.

Capaz de atingir  97 quilômetros por hora,
é o tubarão mais rápido em distâncias

curtas. 

Seu corpo é fusiforme, sua pele é áspera e
resistente, recoberta por escamas.

https://www.biologianet.com/zoologia/vertebrados.htm


INFORMAÇÃO

Você Sabia?

Você Sabia?

Você Sabia?

A Tubarão Baleia  pode ficar prenha de
mais de 300 filhotes por vez. 

“O cérebro humano é semelhante ao
cérebro de um tubarão”, afirma Kara

Yopak, neuroanatomista comparativa da
Universidade da Carolina do Norte em

Wilmington.

Há poucos animais que ameaçam os
tubarões em seu ambiente. Entre eles,

estão alguns grandes mamíferos como a
orca e o cachalote.

https://www.pnas.org/content/107/29/12946
http://yopaklab.com/


INFORMAÇÃO

Você Sabia?

Você Sabia?

Você Sabia?

Apenas 27 espécies de tubarões já se
envolveram em ataques a seres humanos.
Os mais frequentes foram protagonizados
pelo tubarão-branco, pelo tubarão-tigre e

pelo cabeça-chata.

Um tubarão pode perder até 30 mil dentes
ao longo de sua vida. Sempre que um cai,

nasce outro no lugar.

Em geral, as fêmeas têm corpo mais
robusto, para suportar as mordidas dos

machos durante o acasalamento.



INFORMAÇÃO

Você Sabia?

Você Sabia?

Você Sabia?

O período de gestação de uma fêmea de
tubarão vai de cinco meses a dois anos,

exceto os tubarões ovíparos cujo embrião
se desenvolve em um ovo em um ambiente

externo ao corpo da mãe.

Os tubarões-anequim conseguem
conservar o calor em algumas partes do
corpo. Esta eficiência energética dá-lhes

muitas vantagens, como melhor
desempenho natatório. 

Os humanos não fazem parte do cardápio
dos tubarões.



INFORMAÇÃO

Você Sabia?

Você Sabia?

No Aquário de Ubatuba você poderá
encontrar o Tubarão Mangona, Tubarão

Lixa e o Tubarão Galha Preta.

A pele do tubarão é coberta por pequenas
escamas chamadas dentículos, que

reduzem a turbulência permitindo que os
tubarões acelerem seu caminho através

dos oceanos. Uma aplicação bem
conhecida da imitação de pele de tubarão
é a produção de maiôs de alta tecnologia
para nadadores profissionais, ajudando-os

a nadar mais rápido do que nunca.  



VERDADEIRO OU FALSO?

O Tubarão Piolho é o menor tubarão
que existe, medindo cerca de 25 mm. 

Verdadeiro

O Tubarão Baleia chega a medir 15m, por
isso é a maior espécie de tubarão que

existe.
Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro

Verdadeiro ou Falso?

O Tubarão Raposa recebe este nome pois
assim como a raposa, este tubarão gosta 

de se alimentar de ovos. 
Verdadeiro ou Falso?

Falso. 
O Tubarão Raposa recebe este nome porque

possui uma cauda longa - assim como a
raposa-  que é utilizada para atordoar

cardumes de peixes dos quais se alimenta.



Os Tubarões são peixes ósseos, ou seja,
possuem esqueleto ósseo. 

Verdadeiro ou Falso?

Falso. 
Os Tubarões são peixes cartilaginosos, não
possuem esqueleto ósseo e sim esqueleto

formado por cartilagem. 

Verdadeiro ou Falso?

Os Tubarões possuem dentes que são
substituídos ao longo de toda sua vida. 

Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro. 

Os Tubarões são animais que respiram
por pulmões.

Verdadeiro ou Falso?

Falso.
Os Tubarões são animais que respiram por

brânquias. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/respiracao-branquial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/respiracao-branquial.htm


Se uma presa se enterrar na areia o
Tubarão não irá conseguir percebe-lá.

Falso. 
Os Tubarões são capazes de captar campos
elétricos - emitidos pela contração muscular,

sendo, portanto, aptos a localizarem uma
presa mesmo que ela esteja escondida.

Verdadeiro ou Falso?

Clásper é o nome do orgão reprodutivo
do Tubarão macho. 

Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro. 
Clasper é a  estrutura encontrada nos

tubarões machos e funciona como órgão
responsável pela deposição do gameta no

interior do corpo da fêmea.

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-gameta.htm


Os Tubarões apresentam uma superfície
que lembra uma lixa.

Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro.
Possuem escamas placoides que fazem com
que os tubarões apresentem uma superfície

que lembra uma lixa. Essas escamas
garantem uma natação mais eficiente e

possuem uma estrutura semelhante a dentes.

Verdadeiro ou Falso?

Os Tubarões não possuem bexiga
natatória. 

Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro. 
A bexiga natatória é uma estrutura relacionada

à flutuabilidade. Para resolver essa questão,
os tubarões contam com um fígado grande,

que contribui com cerca de 25% da massa do
seu corpo, repleto de gordura. Isso faz com

que a densidade do animal diminua.



Os Tubarões podem ser ovíparos,
ovovivíparos ou vivíparos.

Verdadeiro.
Existem Tubarões capazes de botar ovos
(ovíparos), Tubarões que retêm os ovos em

seu oviduto (ovovivíparos) e Tubarões que são
capazes de garantir o desenvolvimento do
seu filhote no interior do útero (vivíparos).

Verdadeiro ou Falso?

O Tubarão Baleia se alimenta de outros
tubarões.

Verdadeiro ou Falso?

Falso.  
O Tubarão Baleia é classificado como

filtrador, alimenta-se, principalmente, de
plâncton.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/plancton.htm


Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro ou Falso?

Verdadeiro ou Falso?

O Tubarão Martelo tem esse nome porque
sua cabeça parece com uma serra.

Falso. 
O Tubarão Martelo recebe este nome pois

sua cabeça aparenta um martelo. 

O Tubarão Branco é uma espécie que se
alimenta de focas, peixes e até tartarugas-

marinhas.

Verdadeiro.
 

Uma das principais ameaças aos
Tubarões é a pratica shark finning.

Verdadeiro.
Shark finning é a remoção das barbatanas(nadadeiras) do

tubarão, posteriormente o animal é devido ao mar mas
incapaz de se mover normalmente; os tubarões morrem de

asfixia ou são comidos por outros predadores.
 

https://brasilescola.uol.com.br/animais/tartaruga-marinha.htm


Verdadeiro ou Falso?

Há anos, sabe-se que tubarões-baleia
(Rhincodon typus) e cardumes de atum

viajam juntos. Quando os cientistas
examinaram mais de perto essa relação

fascinante, eles descobriram que eles são
muito mais que apenas companheiros de

viagem. As espécies trabalham juntas
quando se trata de encontrar alimentos.  

Verdadeiro.

Verdadeiro ou Falso?

A presença de populações saudáveis   
de tubarões e raias oceânicas é uma

oportunidade para desenvolver o
turismo marinho e fornecer às

comunidades locais alternativas de
renda mais sustentáveis. 

Verdadeiro.
 



PERGUNTAS

Quantas fendas branquiais os tubarões
possuem?

A)2-3
B)5-7

C)10-12

Alternativa Correta: Letra B - 5-7

Os tubarões são:
A)Répteis

B)Mamíferos
C)Peixes

Alternativa Correta: Letra C - PEIXES



Clásper é um orgão?
A)Natatório

B)Reprodutivo
C)Alimentar

Alternativa Correta: Letra B - Reprodutivo

Qual o maior inimigo dos tubarões?
A)Homem
B)Baleia

C)Ouriço do Mar

Alternativa Correta: Letra A - HOMEM



Os tubarões existem na Terra há quanto
tempo? 

A)Aproximadamente 40 mil anos
B)Aproximadamente 600 mil anos 

C)Aproximadamente 450 milhões de
anos

Alternativa Correta: Letra C - 450
milhões de anos 

Qual lugar os tubarões ocupam na
cadeia alimentar?

A) Produtor
B) Consumidor 
C) Predadores

Alternativa Correta: Letra C - PREDADORES



Qual o tamanho do maior tubarão que
existe?
A)5m

B) 10m
C) 15m

Alternativa Correta: Letra C - 15m -
Tubarão Baleia

Carne de cação é de qual tubarão?
A) Tubarão Branco

B) Tubarão Mangona
C) Qualquer tubarão pode ser vendido

como carne de cação

Alternativa Correta: Letra C 



Qual Classe os tubarões pertencem?
A) Osteichthyes

B) Chondrichthyes
C) Myxini 

Alternativa Correta: Letra B 

Os tubarões possuem esqueleto
formado por?

A) Ossos
B) Cartilagem

C) Não possuem esqueleto interno

Alternativa Correta: Letra B



Os condrictes são divididos em grandes
grupos, quais são eles?

A) Tubarões, Baleias e Golfinhos
B) Tubarões, Raias e Quimera

C)  Raias, Peixe Palhaço e Tubarões

Alternativa Correta: Letra B 

O tubarão mais rápido em distâncias
curtas é o ?

A) Tubarão Branco
B)Tubarão Anequim

C) Tubarão Tigre

Alternativa Correta: Letra B



No Brasil qual o lugar de maior
incidência de tubarões ?
A) Boa Viagem - Recife

B) Praia Grande - Ubatuba
C)  Caieiras - Fernando de Noronha

Alternativa Correta: Letra C

Quantas espécies de tubarões existem
no Brasil?

A) 80
B) 120

   C) 240

Alternativa Correta: Letra A



Podemos classificar os peixes em três
Classes, sendo elas: Agnatos,

Condrictes e

A) Cartilaginonos
B) Peixes sem maníbulas

C) Ósseos 

Alternativa Correta: Letra C
Ciclóstomos ou agnatos: são os peixes

que não possuem mandíbulas
Condrictes: são os peixes com

esqueleto cartilaginoso.
Ósseos: são os peixes com esqueleto

ósseo.
 
 

Qual é a espécie do Tubarão Mangona?
A) Carcharodon carcharias

B) Carcharias taurus
   C) Rhincodon typus

Alternativa Correta: Letra B



BOA

DIVERSÃO!

Aquário de Ubatuba


