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1. TAXIONOMIA: CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERES VIVOS - Leia atentamente e com calma as 

informações. Faça um resumo das informações e anote em seu caderno de ciências. 

Na aula anterior estudamos o cconceito 

de Vírus e compreendemos sua interação 

com o organismo humano. Também 

vimos que o termo Vírus tem origem latina 

e significa "veneno". E que provavelmente 

esse nome foi dado devido às viroses, que 

são doenças causadas por vírus.  

Nessa aula iremos compreender que 

apesar da ampla diversidade de seres 

vivos que habitam o nosso planeta, 

podemos apontar algumas características 

gerais, tais como: 

 

• Organização celular: Os seres vivos são formados por células (exceção: vírus). 

• Nutrição: Os seres vivos obtêm matéria e energia a partir do meio ambiente (exceção: vírus). 

• Metabolismo: Os seres vivos realizam inúmeras transformações químicas para satisfazer as suas 

necessidades (exceção: vírus). 

• Reprodução: Os seres vivos devem gerar descendentes a fim de garantir a perpetuação da espécie. 

• Material genético: Os seres vivos possuem um material genético que assegura a hereditariedade, ou seja, a 

transmissão de características ao longo das gerações. 

• Evolução: Permite o surgimento de novas características nas espécies ao longo do tempo. 

 

As células são as unidades fundamentais dos seres 
vivos e só podem ser visualizadas com o auxílio de 
um microscópio. As lentes de um microscópio ótico 
formam uma imagem aumentada em até 1500 vezes. 

 

 

 



Existem dois tipos de células: as células PROCARIÓTICAS e as células EUCARIÓTICAS.  

 

 

A principal diferença entre elas é a presença (ou não) do núcleo. Além disso, as células eucarióticas são de 10 a 
40 vezes maiores do que as células procarióticas. As células procarióticas podem ser encontradas nas bactérias, 
enquanto os demais seres vivos (exceto os vírus) são formados por células eucarióticas. 

O núcleo é um compartimento que abriga o DNA nas células eucarióticas, mas que está ausente nas células 
procarióticas. Por conta disso, o DNA das células procarióticas fica solto no citossol. 

O citossol é um material viscoso de composição diversificada que preenche o interior das células. 

A membrana plasmática é uma película que delimita as células e seleciona as substâncias que entram ou saem 
da célula. 

A parede celular é um envoltório rígido que pode ser encontrado nas células procarióticas e em algumas 
células eucarióticas. 

As demais estruturas que podem ser vistas no interior das células são chamadas de organelas e apresentam 
formas e funções variadas. Em relação ao número de células, os seres vivos podem ser classificados como 
UNICELULARES ou PLURICELULARES. 

 

2. Exercícios Resolvidos: Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

 

I. Qual é a menor unidade pela qual todos os seres vivos são formados? 

Resposta I: Célula. É a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituída 

fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. 

II. Cite 2 doenças causadas por vírus. 

Resposta II: Gripes e resfriados. Também existem viroses como: Aids, Catapora, Caxumba, Dengue, Febre 
amarela, Gripe, Hepatite, Herpes, Mononucleose, Poliomielite, Raiva, Rubéola, Sarampo e Varíola. 

 
  

https://www.biologianet.com/doencas/varicela-ou-catapora.htm
https://www.biologianet.com/doencas/caxumba.htm
https://www.biologianet.com/doencas/dengue.htm
https://www.biologianet.com/doencas/febre-amarela.htm
https://www.biologianet.com/doencas/febre-amarela.htm
https://www.biologianet.com/doencas/diferencas-entre-gripe-resfriado.htm
https://www.biologianet.com/doencas/variola.htm


3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências. 

Exercício 01 - Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

A) Qual é o único grupo de seres vivos que não é formado por células e não possui metabolismo próprio? 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
B) Qual a diferença entre seres vivos UNICELULARES e PLURICELULARES? 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
C) Qual tipo de célula que NÃO possui núcleo e em qual grupo de seres vivos ela pode ser encontrada? 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 

dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 

respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01: 

Resposta A: São os Vírus. 

Os vírus são seres acelulares que necessitam parasitar células para conseguir reproduzir-se, por isso são 

chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Como eles não são capazes de realizar atividades metabólicas 

fora de uma célula, muitos pesquisadores não consideram que esses seres são vivos. Outros, no entanto, 

afirmam que são uma forma de vida parasita e extremamente simples. 

 

Resposta B: Unicelulares são os seres vivos formados por uma única célula, e pluricelulares são os seres vivos 

formados por duas ou mais células. 

  

Resposta C: Célula PROCARIOTA OU PROCARIÓTICA. São encontradas nas bactérias e nas cianobactérias que 
fazem parte do Reino MONERA. 

 

 
 
 
 
 
 

 


