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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Características e desenvolvimento dos animais. 

 

DIFERENÇAS ENTRE FOCAS, LEÕES-MARINHOS E MORSAS 

 

Os pinípedes constituem um grupo de mamíferos aquáticos que são classificados em três 

famílias. Essas famílias incluem as focas, leões-marinhos e morsas, animais que vivem no 

ambiente aquático e terrestre. 

Focas, leões-marinhos e morsas apresentam algumas características que os tornam bastante 

semelhantes. Entretanto, olhando de perto, é possível diferenciar esses grupos de animais. 

 

As focas são animais que se destacam por não possuírem orelhas e apresentarem apenas um 

orifício responsável pela audição. Essa é uma importante característica para diferenciá-las dos 

leões-marinhos. Além disso, as focas possuem nadadeiras anteriores curtas que não podem ser 

usadas como apoio. As nadadeiras posteriores sempre estão orientadas para trás, o que favorece 

a natação, mas prejudica a movimentação em terra firme. Em virtude da disposição de suas 

nadadeiras, as focas não conseguem andar na terra, sendo capazes apenas de se arrastar, 

contorcendo seu corpo. 
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Os leões-marinhos, diferentemente das focas, possuem orelhas evidentes. As nadadeiras também 

são uma importante característica para a diferenciação, pois as anteriores são longas e capazes 

de servir como apoio. No que diz respeito à nadadeira posterior, ela possui capacidade de 

rotação, o que permite que elas sejam orientadas para frente. Em virtude das características das 

nadadeiras, esses animais conseguem locomover-se com maior facilidade do que as focas. 

 

Sem dúvidas, as morsas são os pinípedes com características mais evidentes. Apenas esses 

animais possuem dentes caninos gigantes, que podem atingir até um metro de comprimento e 

pesar mais de cinco quilos cada. Outra característica marcante desses animais é a presença de 

um bigode bastante perceptível. Assim como as focas, as morsas não apresentam orelhas 

externas e, como os leões-marinhos, são capazes de orientar a nadadeira posterior para a frente. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/diferencas-entre-focas-leoes-marinhos-e-morsas.htm Acessado em 

24/06/2020 

 

 

Compreendendo os significados 

 Pinípedes: 

Ordem de mamíferos marinhos, carnívoros, com o corpo coberto por uma camada de 

pelos e uma espessa camada de gordura sob a pele, olhos e narinas na parte superior da 

cabeça, longos bigodes com funções sensoriais e orelha externa totalmente ausente ou 

muito pequena; habitam as regiões mais frias dos oceanos e incluem as focas, as morsas 

e os leões-marinhos. 

 

 Orifício: 

Cavidade do corpo humano para ligar sua parte interna à externa. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 
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Agora é com você: 

 

1- Cite uma característica física da foca, do leão-marinho e da morsa: 

  

  

 

 

2- Entre a foca, o leão-marinho e a morsa, há um deles que possui nadadeiras anteriores 

curtas. Encontre o nome dele no caça-palavras: 

 

A F B M F 

T U O P O 

S R I M C 

E A V B A 
 

 
Imagens: freepik.com 

 

 

3- Observe as imagens a seguir e utilize as palavras do quadro para nomeá-las: 

 

morsa – leão-marinho – foca 

 

   
   

Imagens: pixabay.com 


