
Além da destruição dos ambientes naturais onde os rinocerontes vivem, outra ameaça a esses animais é a caçada em busca de 
seus cornos, que são considerados terapêuticos e até mágicos em alguns países da Ásia, embora não exista qualquer 
comprovação científica sobre isso. Anualmente, centenas de indivíduos são mortos ilegalmente para terem os seus cornos 
retirados, o que já causou a extinção de muitas de suas populações.

Você já leu no site da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica o material preparado pela equipe de Educação Ambiental 
para te apresentar essa espécie? Se sim, agora é hora de testar os seus conhecimentos sobre os rinocerontes. Leia com 
bastante atenção as questões abaixo e preencha a palavra cruzada.

Faixa etária: a partir de 12 anos.

22 de setembro

DIA MUNDIAL 
DO RINOCERONTE
Palavras-cruzadas

1 - Continente de origem do rinoceronte-branco:

2 - Um dos sentidos mais desenvolvidos do rinoceronte:

3 - Apelido carinhoso pelo qual é conhecida a fêmea de
      rinoceronte-branco que se encontra sob os cuidados 
      do Zoológico de BH/FPMZB:

4 - As fêmeas de rinoceronte-branco costumam associar-se,
      formando grupos com seus filhotes. Já os machos formam
      casais apenas no período de acasalamento. 
      Por este comportamento social esses indivíduos são
      denominados...
 
5 - Uma das ameaças que contribui para a redução das populações
      de rinoceronte em seu ambiente natural:

6 - Em que categoria de ameaça de extinção o rinoceronte-branco
      está classificado?

7 - Quanto ao hábito alimentar, os rinocerontes são chamados...

8 - Nome de um dos tipos de instituições que mantêm animais 
      sob cuidados humanos e dão importante contribuição para 
      a conservação integrada dos rinocerontes:

9 - O que os rinocerontes machos usam para demarcar 
      o território?

10 - Mês em que se celebra o Dia Mundial do Rinoceronte:

11 - Nome da proteína que forma os cornos dos rinocerontes e,
        também, os pelos e as unhas:
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