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Conteúdo da Prova de Recuperação – 1º semestre 

� Capítulo 01 – Reconhecendo um ser vivo. 

� Capítulo 02 – A origem da vida – Somente páginas 
31, 32 e 33. 

� Capítulo 04 – Biodiversidade e classificação. 

� Capítulo 05 – Vírus: seres sem organização celular. 

� Capítulo 06 – Reino das moneras: as bactérias e as 
arqueas. 

� Capítulo 07 – Reino dos protoctistas: protozoários 
e algas. 

� Capítulo 08- Reino dos fungos. 

 

Capítulo 01 – Reconhecendo um ser vivo. 

Os seres vivos podem ser formados por uma ou mais 
células. 

� Seres unicelulares: formados por uma única 
célula. Ex.: bactérias e protozoários. 

� Seres pluricelulares: formados por muitas 
células. Ex.: plantas e animais. 

 

CÉLULA: PRINCIPAIS PARTES 

A- Membrana plasmática  

� Seleciona o que entra e o que sai da célula. 

� Presente na célula animal e na célula vegetal. 

B- Citoplasma  

� Espaço entre a membrana plasmática e o núcleo.  

� Nele encontram-se as organelas (pequenos 
órgãos).  

� É preenchido por um material gelatinoso, 
chamado hialoplasma ou citosol.  

� Presente nas células animal e vegetal. 

C- Núcleo  

� No núcleo, está presente o DNA.  

� Centro de controle da célula. 

� Em relação à organização celular: os seres vivos 
podem ser divididos em dois grupos: 
procariontes e eucariontes. 

Seres procariontes: não possuem em sua célula uma 
membrana nuclear (carioteca). O código genético (DNA) 
fica espalhado no citoplasma. Ex.: bactérias. 

Seres eucariontes: possuem em sua célula o código 
genético (DNA) dentro de uma membrana nuclear 
(carioteca). Ex.: animais e plantas. 

 

 

 

 

NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 

 

ÁTOMO ---- MOLÉCULA ---- ORGANELA ---- CÉLULA ---- 
TECIDO ---- ÓRGÃO ---- SISTEMA ---- ORGANISMO 

 

SERES VIVOS NECESSITAM DE ALIMENTO 

� Para crescer e se desenvolver, o organismo 
retira substâncias do ambiente e as transforma, 
quer dizer, todos os seres vivos se alimentam.  

� As células se multiplicam e fazem a reposição 
das que morreram. 

� A nutrição é importante para o crescimento e a 
renovação do organismo. 

Ao contrário dos animais, as plantas, as algas e algumas 
bactérias são capazes de produzir o próprio alimento. 
Alimento = Glicose (C6H12O6). 

� Esse processo acontece por meio da 
fotossíntese. 

Os seres vivos capazes de realizar esse processo são 
chamados de autotróficos. 

� Para captar a energia luminosa, os seres 
autotróficos possuem uma organela chamada 
cloroplasto. Dentro do cloroplasto, existe uma 
substância de cor verde, a clorofila. 

 

Fotossíntese 

Gás Carbônico (CO2) + Água (H20) + Energia Luminosa = 
Glicose (C6H12O6) + Gás Oxigênio (O2) 

Os seres vivos que não são capazes de produzir a própria 
glicose são chamados de heterotróficos e não possuem 
cloroplastos em suas células. 

 

OS SERES VIVOS NASCEM... E MORREM 

Todos os seres vivos desenvolvem-se, crescem, 
reproduzem-se e morrem. Isso é chamado ciclo vital ou 
ciclo de vida. O crescimento dos seres pluricelulares 
ocorre, principalmente, pelo aumento do número de 
células, expandindo a massa e o volume do ser vivo. 

 

OS SERES VIVOS REPRODUZEM-SE 

� Quando os seres vivos reproduzem-se, eles 
passam suas características genéticas aos seus 
descendentes. Esse fenômeno é conhecido como 
hereditariedade. É por isso que os filhotes são 
semelhantes aos pais. 

 

TIPOS DE REPRODUÇÃO 

Quanto ao tipo de reprodução, os seres vivos podem fazer 
os seguintes processos:  
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Reprodução Assexuada  

� Não existe encontro de gametas masculinos e 
femininos. 

� Produz indivíduos geneticamente idênticos aos 
pais.  

� Não existe variabilidade genética nas espécies. 

Ex.: bactérias e hidras. 

Reprodução Sexuada:  

� Existe encontro de gametas masculinos e 
femininos. 

� Produz indivíduos geneticamente diferentes dos 
pais.  

� Promove a variabilidade genética nas espécies. 

Ex.: Plantas e animais. 

 

OS SERES VIVOS TÊM METABOLISMO 

 

� Para fazer qualquer coisa, nosso organismo 
precisa de energia e o alimento (GLICOSE) é a 
fonte dessa energia na maioria dos seres vivos. 

� A energia é liberada no interior das células por 
meio da respiração celular e a maioria dos seres 
vivos utilizam o gás oxigênio para essa reação. 
Eles são chamados de aeróbios. 

� Outros seres, como algumas bactérias, não 
utilizam o gás oxigênio para obter energia e são 
chamados de anaeróbios. 

 

OS SERES VIVOS REAGEM A ESTÍMULOS DO AMBIENTE 

 

Todos os seres vivos reagem ao meio ambiente. Essa 
propriedade é chamada de irritabilidade. 

 

OS SERES VIVOS MOVIMENTAM-SE 

Todos os seres vivos têm movimento, mas nem todos 
possuem locomoção. 

 

RESUMO 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERES VIVOS 

1.   Seres vivos têm organização celular (são formados 
por uma ou mais células). 

2.  Têm ciclo vital (ciclo de vida).  

3.  Fazem a renovação das células (seres pluricelulares). 

4.  Alimentam-se. 

5.  Precisam de energia para suas atividades. 

6.  Possuem metabolismo. 

7.  Possuem material genético. 

8.  Reproduzem-se. 

9.  Evoluem. 

10.  Possuem movimento. 

 

Não se esqueça de fazer a leitura do livro e a 
resolução dos exercícios para complementar 

seus estudos. 

Capítulo 02 – A origem da vida – Páginas 30, 31 e 32. 

 

PRINCIPAIS ORGANELAS DO CITOPLASMA 

� No interior das células, temos pequenos órgãos, 
chamados organelas. 

� São elas que exercem as funções na célula. 

� A maioria só pode ser vista com o uso do 
microscópio eletrônico. 

 

Mitocôndria  

� Organela responsável pela respiração celular. 

� É pela respiração celular que a célula consegue 
energia para realizar suas atividades. 

� Presente nas células animal e vegetal. 

 

Respiração celular 

 

Gás oxigênio (O2) + Glicose (C6H12O6) = Água (H20) + Gás 
Carbônico (CO2) + Energia (ATP) 

 

Ribossomo 

� Organela responsável pela produção de 
proteínas. 

Ex.: constituição da membrana plasmática e 
citoplasma. 

� Presente nas células animal e vegetal. 

Vacúolo 

� Organela que, nas células vegetais, é uma 
estrutura cheia de líquido, que armazena 
substâncias diversas. 

Cloroplasto 

� Organela responsável por captar a energia 
luminosa para a realização da fotossíntese. 

� Presente nas células vegetais. 

Parede celular  

� Envoltório que cobre externamente a membrana 
plasmática das células vegetais. 

� Estrutura rígida que sustenta a célula. 

 

Internet:<https://i2.wp.com/dicasdeciencias.com/wp-
content/uploads/2013/03/digitalizar0002.jpg>. 

 
 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 

  
 

 

17M2Cie_01_2018_atv_site.docx  |  7º Ano  ::  2º período  ::  jul/2018      pág. 3 de 7

Capítulo 04 – Biodiversidade e classificação 
 

CLASSIFICAR é agrupar os elementos, fatos ou dados de 
acordo com semelhanças ou diferenças, seguindo 
determinados critérios. 

� A esse sistema de organização deu-se o nome de 
classificação biológica ou taxonomia. 

 

O SISTEMA BINOMINAL DE CARLOS LINEU 

O fato de um ser vivo receber nomes diferentes em cada 
região do mundo, ou até mesmo dentro de um país, 
dificultava a comunicação entre os cientistas. 

Lineu propôs o nome científico que seria reconhecido e 
compreendido em qualquer parte do mundo: 

� ser escrito em latim. 

� ser composto de duas palavras (binominal). 

� aparecer destacado no texto, podendo ser 
escrito em itálico ou sublinhado. 

� a primeira palavra refere-se ao gênero, que 
inclui várias espécies, e deve ser iniciada com a 
letra maiúscula. 

� a segunda palavra inicia-se com letra minúscula 
e é diferente para cada ser vivo. 

� a expressão formada por essas duas palavras 
representa o nome da espécie. 

 
 

Não se esqueça de fazer a leitura do livro 
e a resolução dos exercícios para 

complementar seus estudos. 

 

Capítulo 05 – Vírus: seres sem organização celular 

� Não possuem organização celular. 

� Não possuem membrana plasmática, citoplasma, 
núcleo nem organelas. 

� São formados por uma cápsula de proteínas e 
um material genético (DNA ou RNA). 

� Não apresentam metabolismo próprio. 

� No seu interior, não ocorre nenhuma reação 
química. Fora de uma célula hospedeira, eles não 
têm nenhuma atividade. Ficam inertes. 

� Reproduzem-se somente dentro de células vivas. 

� Os vírus são parasitas intracelulares 
obrigatórios, isto é, só exercem sua atividade 
parasita se estiverem no interior de células 
vivas. Eles podem se reproduzir à custa do 
material que encontram dentro da célula. 

 

Observe a figura: 

 
Internet: <https://www.sistemanovi.com.br>. 

� Observe que o vírus injeta seu material genético na 
bactéria. Depois, usando as substâncias da própria 
bactéria, o DNA do vírus orienta a formação de 
cópias de seu material genético e de sua cápsula. 

� No fim do processo, a bactéria, cheia de vírus, 
arrebenta e libera os novos vírus. 

� Se algum desses vírus entrar em contato com outra 
bactéria, o processo recomeça. 

� São parasitas intracelulares obrigatórios, assumindo 
o controle da célula infectada e obrigando-a a 
trabalhar quase exclusivamente para que eles 
possam produzir novos vírus. 

� Eles causam doenças justamente porque conseguem 
destruir as células que eles parasitam. 

 

SISTEMA IMUNITÁRIO 

� As proteínas que formam as cápsulas dos vírus são 
diferentes das existentes no corpo humano. 

� Quando sofremos algum tipo de invasão por vírus, as 
proteínas “estranhas” desses seres são “detectadas” 
por certas células do organismo. 

� Essas células fazem parte do sistema imunitário, que 
é o sistema de defesa do corpo, e passam, então, a 
produzir substâncias que combatem o vírus invasor: 
os anticorpos. 

ANTICORPOS: são substâncias que se ligam aos 
organismos invasores e ajudam a destruí-los. 

ANTÍGENOS: são substâncias que provocam a produção 
de anticorpos. 

� Quando alguém contrai uma gripe, por exemplo, o 
sistema imunitário inicia a produção de anticorpos. 
Depois de alguns dias, após a atuação dos anticorpos, 
a pessoa fica curada. 

� Os anticorpos têm ação específica. Isso significa que 
eles atuam apenas no combate ao microrganismo 
para o qual foram produzidos. 

� A reação do organismo não é instantânea, porque a 
velocidade de produção dos anticorpos varia de 
acordo com o tipo de vírus e o estado geral da 
pessoa. 

� Depois que ficamos curados, algumas células do 
corpo guardam uma “lembrança” do invasor. 

� Essas células estão prontas para entrar em ação e 
reagir rapidamente, caso novos vírus penetrem no 
organismo. 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 

  
 

 

17M2Cie_01_2018_atv_site.docx  |  7º Ano  ::  2º período  ::  jul/2018      pág. 4 de 7

VACINA X SORO 

 Vacina Soro 

Composição São antígenos São antícorpos 

Mecanismo 

Esses antígenos são 
injetados no organismo 
para estimular a produção 
de anticorpos 

Esses anticorpos 
são injetados para 
destruir antígenos 
presentes no 
organismo. 

Duração 
A maioria desencadeia 
imunidade duradoura. 

Desencadeia 
imunidade 
temporária. 

 

Não se esqueça de fazer a leitura do livro e 
a resolução dos exercícios para 

complementar seus estudos. 

 

Capítulo 06 – O reino das moneras: as bactérias e as 
arqueas 

� Atualmente, o reino das moneras é representado 
pelas bactérias, cianobactérias e arqueas. 

� A característica básica desse grupo é a célula 
procariótica, pois não possui carioteca. 

� São seres unicelulares, autotróficos ou 
heterotróficos. 

� Não apresentam organelas membranosas, como 
mitocôndrias e cloroplastos. As únicas organelas 
existentes no citosol são os ribossomos, que 
fazem a produção de proteínas. 

 
Internet:<https://alunosonline.uol.com.br>. 

 

PRINCIPAIS FORMAS DAS BACTÉRIAS 

 
Internet:<https://3.bp.blogspot.com>. 

� A maioria das bactérias heterotróficas obtém 
alimento pela decomposição do material 
orgânico disponível no ambiente. Entretanto, 
algumas espécies de bactérias vivem associadas 
a outros seres e deles obtêm o seu alimento. 

� Apresentam reprodução assexuada pela divisão 
simples de suas células (bipartição). Na 
bipartição, um indivíduo dá origem a dois 
outros, geneticamente idênticos entre si. 

 

BACTÉRIAS PARASITAS 

� Para a maioria das pessoas, bactéria significa 
doença. De fato, muitas espécies são 
responsáveis pelas maiores epidemias que a 
humanidade já sofreu e continuam 
representando graves riscos para a saúde. 

� Os antibióticos são os remédios usados no 
controle de bactérias. 

� As bactérias parasitas liberam toxinas no 
organismo de seus hospedeiros, provocando 
neles diferentes sintomas, que caracterizam as 
diversas infecções. 

 

ATUAM COMO FERTILIZADORAS DO SOLO 

� Certas bactérias que vivem no solo realizam 
reações químicas e produzem substâncias que 
mantêm a fertilidade do solo. Essas bactérias 
também são responsáveis pela reciclagem do 
nitrogênio em nosso planeta. 

 

ATUAM NAS INDÚSTRIAS 

� Queijos e iogurtes podem ser produzidos por 
meio da fermentação do leite, provocada pelas 
bactérias do gênero Lactobacillos.  

� As bactérias do gênero Acetobacter fazem a 
fermentação do vinho, produzindo vinagre. 

� A fermentação é um processo biológico de 
obtenção de energia. 

 

Não se esqueça de fazer a leitura do 
livro e a resolução dos exercícios 
para complementar seus estudos. 

 

Capítulo 07 – O reino dos protoctistas: protozoários e 
algas 

� São representados pelos protozoários e pelas 
algas unicelulares ou pluricelulares. 

� Os seres vivos pertencentes a esse reino são 
eucariontes, podem ser autotróficos (algas) ou 
heterotróficos (protozoários). 

� Eles são encontrados nos mais diferentes 
ambientes aquáticos. 

� Apresentam as mais variadas formas, podendo 
viver isolados, fixos ou se locomover livremente. 
Certas espécies podem formar colônias ou viver 
associadas a outros seres vivos, trocando 
benefícios. 

� A maioria reproduz-se por bipartição, mas 
existem algumas espécies que se reproduzem 
sexuadamente. 
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OS PROTOZOÁRIOS RIZÓPODES 

� Esses protozoários têm uma estrutura chamada 
pseudópodes, que serve para locomoção ou 
captura alimentos. 

� PSEUDÓPODES: são modificações do 
citoplasma constantes. São essas mudanças que 
fazem com que a célula se movimente. 

� Principais representantes: as amebas. 

� Alguns tipos de amebas são de vida livre, mas 
há, também, espécies parasitas. 

� Ao entrar em contato com alguma partícula 
alimentar, ela estende os pseudópodes e circula 
o alimento, que é, então, levado para dentro do 
citoplasma, onde será digerido. 

 

OS PROTOZOÁRIOS CILIADOS 

� Os cílios servem para locomoção e captura de 
alimentos. 

� CÍLIOS: são vários filamentos finos e curtos que 
existem em volta da célula.  

� A maioria dos ciliados é de vida livre. O 
paramécio é o mais comum dentre os 
protozoários de água doce. 

OS PROTOZOÁRIOS FLAGELADOS 

� Os protozoários flagelados possuem longos 
filamentos, chamados flagelos. Algumas espécies 
chegam a ter vários deles.  

� Esses filamentos são usados para locomoção e 
obtenção de alimentos. Muitos flagelados têm 
vida livre e outros são parasitas que ocasionam 
doenças. 

OS PROTOZOÁRIOS ESPOROZOÁRIOS 

� São os protozoários que não possuem nenhum 
tipo de estrutura de locomoção. Alguns se 
movem devido a modificações na forma do 
corpo. Possuem o corpo arredondado ou 
alongado. Todos são parasitas e seu alimento é 
absorvido diretamente do hospedeiro. 

 

Não se esqueça de fazer a leitura do 
livro e a resolução dos exercícios para 

complementar seus estudos. 

 

Capítulo 08 – O reino dos fungos 

� Podem apresentar reprodução sexuada ou 
assexuada. 

� Desenvolvem-se melhor quando encontram 
condições de pouca luminosidade, boa umidade 
e muita matéria orgânica. 

� São seres eucariontes. 

� Possuem uma parede celular que não é feita de 
celulose, mas de quitina. 

� Não possuem clorofila. 

� São considerados sapróbios (fazem a 
decomposição da matéria orgânica) e 
heterotróficos. 

� Podem ser pluricelulares ou unicelulares. 

 

ESTRUTURA DO CORPO – FUNGOS 

 
Internet: <https://djalmasantos.files.wordpress.com>. 

 

OS BOLORES 

� Os bolores são fungos que crescem sobre as 
mais variadas substâncias. 

� Quando se alimentam da matéria orgânica, os 
fungos causam a degradação de diversos 
materiais, exercendo o papel de decompositores. 

 

OS FUNGOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

� Certos queijos, como o roquefort, o camembert e 
o gorgonzola, são produzidos com o auxílio dos 
fungos, que dão a eles um sabor característico. 

� O homem tem aproveitado a atividade 
fermentadora de certos fungos para a produção 
de alimentos e bebidas fermentadas. 

� As leveduras do gênero Saccharomyces realizam 
um processo chamado fermentação alcoólica, 
que é usado na fabricação de pão e bebidas. 

 

Fermentação alcoólica: Liberação de CO2 + Álcool 

 

Fabricação de pães:  

Ao entrar em contato com a massa do pão, o fungo inicia a 
fermentação, liberando álcool e gás carbônico, fazendo a 
massa crescer. Ao assar o pão, o gás carbônico e o álcool 
evaporam e a massa fica macia. 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA A PROVA DE 
RECUPERAÇÃO 

 

1.  A célula é a menor unidade de vida, ou seja, para ser 
considerado vivo, o ser tem de possuir, no mínimo, 
uma célula. Baseando-se nos diferentes tipos de 
células e em seus conhecimentos, responda ao que se 
pede. 

a)  Cite os nomes e as respectivas funções de três 
estruturas que estão presentes na célula vegetal e 
ausentes na célula animal. 

b)  Qual é o nome do envoltório encontrado em todos 
os tipos de células? Explique sua função. 
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2.  A quantidade e a diversidade de seres vivos que 
existem no planeta ainda são incalculáveis. Alguns 
possuem apenas uma célula, outros produzem seu 
próprio alimento, outros contêm seu material genético 
inserido no núcleo celular. Baseando-se nessa 
diversidade e em seus conhecimentos, classifique cada 
um dos seres vivos citados preenchendo a tabela 
abaixo. 

Classificação Animais Vegetais Bactérias 

Quanto ao 
número de 

células 
   

Quanto à forma 
de obtenção de 

alimento 
   

Quanto à 
organização 

nuclear 
   

 

3.  A energia liberada nas células é utilizada na execução 
de atividades metabólicas, como: produção de diversas 
substâncias, eliminação de resíduos tóxicos 
produzidos pelas células, geração de atividade elétrica 
nas células nervosas, circulação do sangue etc.  

a)  Qual é o nome do processo realizado nas células da 
maioria dos seres vivos para obtenção de energia? 
Cite o nome da organela responsável por essa 
função. 

b)  Explique como ocorre o processo citado no item 
anterior, evidenciando as substâncias envolvidas. 

 

4.  Apresente três características que diferenciam a 
reprodução sexuada da reprodução assexuada 
presente em algumas bactérias. 

 

5.  O reino protista inclui as algas e os protozoários. Esses 
organismos, nas classificações mais antigas, eram 
considerados pertencentes aos reinos vegetal e animal, 
respectivamente. Marque a opção que apresenta a 
justificativa correta para a inclusão desses diferentes 
seres vivos em outro reino. 

a)  Ambos são unicelulares, apresentam células 
eucarióticas e nutrição heterotrófica. 

b)  Ambos são simples na organização celular em 
comparação com plantas e animais, sendo as algas 
unicelulares ou pluricelulares e os protozoários, 
unicelulares. 

c)  Ambos apresentam parede celular, nutrição 
heterotrófica e compõem-se de células eucarióticas. 

d)  Ambos apresentam parede celular, nutrição 
heterotrófica e compõem-se de células 
procarióticas. 

e)  Ambos são pluricelulares, sendo as algas 
autotróficas e os protozoários, heterotróficos. 

6.  Explique como acontece a fermentação alcoólica para a 
produção do pão. 

 

7.   

A nomeação dos seres vivos que compõe a biodiversidade 

constitui uma etapa do trabalho de classificação. Muitos seres são 

“batizados” pela população com nomes denominados populares 

ou vulgares, pela comunidade científica. Foi apenas em 1735 que se 

chegou a um sistema de classificação universal para os seres vivos: 

o sistema binomial de nomenclatura, elaborado por Lineu. A 

espécie foi adotada como unidade básica de classificação. 
Internet:<http://www.sobiologia.com.br/>.  

a)  No sistema binomial, devem ser observadas 
algumas regras de nomenclatura. Cite três regras 
propostas por Lineu para a classificação dos seres 
vivos. 

b)  Qual foi a língua oficial adotada por Lineu para 
classificar os seres vivos? Justifique sua resposta. 

 

8.  Leia o texto e responda à questão referente à 
classificação dos seres vivos.  

Comemora-se, no dia 23 de maio, o nascimento do sueco 

Carl Linnaeus, mais conhecido como Carlos Lineu. Mas quem foi 

Lineu e que importância tem para o comum cidadão? A sua 

criatividade, curiosidade e divulgação científica permitiram 

ordenar, organizar e inventariar grande parte da biodiversidade 

presente em diferentes partes do globo. Em 1707, para se designar 

um ser vivo, planta ou animal, era preciso construir uma frase 

inteira, que chegava a ocupar mais do que um parágrafo. Foi Lineu 

quem pôs fim a esta confusão, ao criar a chamada nomenclatura 

binominal para todos os seres vivos. A partir de então, o nome 

científico de cada espécie passou a ser composto por dois termos, 

como o da abelha comum (Apis mellifera). A Lineu se deve, ainda, 

o estabelecimento da moderna taxonomia, ao integrar todos os 

organismos num sistema de classificação hierárquica, baseado nas 

suas características observáveis. A consistente e sistemática 

aplicação dessa classificação, o em que os seres vivos eram 

identificados e nomeados, permitiu tornar a biologia uma ciência 

reprodutível.  
Internet: <http://aprendamaisbiologia.blogspot.com.br/2009/05/importancia-

de-lineu.html>.  

De acordo com a classificação biológica criada por Lineu, 
analise as afirmações a seguir. 

I. O nome científico de um organismo é sempre 
composto por duas palavras: a primeira é o gênero e 
a segunda, a espécie. 

II. O nome científico da abelha comum é “Apis” e o nome 
popular é “mellífera”. 

III. O nome científico da abelha comum é binominal. 

IV. O nome científico da abelha comum está escrito de 
maneira correta no texto. 

V. O nome científico de uma espécie é sempre escrito 
com a letra inicial da primeira palavra maiúscula e, da 
segunda palavra, minúscula. 

Estão corretas apenas as afirmações 
a)  I, II e III. 
b)  II, IV e V. 
c)  I, III e V. 
d)  I, IV e V. 
e)  III, IV e V. 
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9.  Há muito tempo, o ser humano aprendeu que os 
organismos que formam os reinos protista e fungi, 
muitas vezes, são seus grandes aliados e, em outras 
ocasiões são inimigos muito fortes e resistentes. Os 
organismos incluídos nesses grupos são adaptados aos 
mais diversos ambientes aquáticos e terrestres, e 
alguns vivem associados a outros seres vivos, 
mediante diversas relações. 

Com base no texto e em conhecimentos relacionados 
ao assunto, cite duas semelhanças entre os organismos 
do reino protista e fungi. 

 

10.  Os protozoários podem ser classificados quanto à 
presença ou ausência de estruturas de locomoção. 
Classifique, desenhe e dê exemplos de cada 
protozoário apresentado quanto à estrutura de 
locomoção. 

 

 

 

 

 

GABARITO 
1.  

a) Vacúolo: organela que, nas células vegetais, é uma estrutura cheia de líquido, que armazena substâncias diversas. 

Cloroplasto: organela responsável por captar a energia luminosa para a realização da fotossíntese. 

Parede celular: envoltório que cobre externamente a membrana plasmática das células vegetais. 

b) Membrana plasmática: seleciona o que entra e o que sai da célula. 

2.   

Classificação Animais Vegetais Bactérias 

1-Quanto ao número de células Pluricelulares Pluricelulares 
Unicelulares  

2-Quanto a forma de obtenção de 
alimento 

Heterotróficos Autotróficos 
Heterotróficas  

3-Quanto a organização celular Eucariontes Eucariontes 
Procariontes  

3.  

a) Respiração celular. A mitocôndria é a responsável por esse processo. 

b) Na respiração celular, o organismo absorve o gás oxigênio presente no meio ambiente, que é combinado com a glicose dentro da mitocôndria. 
Esse processo resulta em gás carbônico, água e energia. 

4.  

� Não existe encontro de gametas masculinos e femininos. 

� Produz indivíduos geneticamente idênticos aos pais. 

� Não existe variabilidade genética nas espécies. 

5. B 

6. Ao entrar em contato com a massa do pão, o fungo inicia a fermentação, liberando álcool e gás carbônico, fazendo a massa crescer. Ao assar o 
pão, o gás carbônico e o álcool evaporam e a massa fica macia. 

7.  

a) * O nome científico deve estar em latim.  

* O nome da espécie precisa ser composto por duas palavras.  A primeira letra da primeira palavra tem que estar maiúscula e a segunda 
palavra, minúscula.  

* O nome científico deve aparecer destacado no texto em itálico ou sublinhado. 

b) O latim. Por ser uma língua morta, não sofre alteração. 

8. E 

9. Existem indivíduos unicelulares nos dois grupos. 

Ambos são heterotróficos e eucariontes. 

10.  

RIZÓPODES 

� Esses protozoários têm estrutura chamada pseudópodes, que serve para se locomover ou capturar alimentos. 

� Principais representantes: as amebas. 

CILIADOS: 

� Os cílios servem para locomoção e captura de alimentos. Os cílios são vários filamentos finos e curtos que existem em volta da célula.  

Ex.: paramécio. 

FLAGELADOS: 

� Os protozoários flagelados possuem longos filamentos, chamados flagelos.  

Ex.: giardia. 

ESPOROZOÁRIOS 

� São os protozoários que não possuem nenhum tipo de estrutura de locomoção.  

Ex.: plasmódio. 
 


