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1. OS REINOS E OS DIFERENTES TIPOS CELULARES. 

Os cinco reinos dos seres vivos são: Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae e Reino Animalia. 
Nessa aula faremos um breve resumo com as principais características de cada um desses reinos. 

 

REINO MONERA 

São as bactérias e as cianobactérias. Este reino é formado por seres vivos unicelulares procariontes, 
ou seja, formados por uma única célula que não possui um núcleo diferenciado. 

 
 

REINO PROTISTA 

São os protozoários e as algas. Este reino é formado por seres vivos eucariontes, possuem um núcleo 
diferenciado (envolto pela carioteca) e organelas (pequenas estruturas responsáveis por funções celulares como 
respiração e digestão). 

 

Figura: https://www.biologianet.com/biodiversidade/reino-protista.htm 

Os protozoários são unicelulares. Algumas algas são unicelulares e outras pluricelulares. 

As algas são autotróficas, já os protozoários são heterotróficos. 

 



REINO FUNGI 

Neste reino encontram-se todos os fungos. Muitos deles são pluricelulares e visíveis a olho nu, como é 
o caso de cogumelos e orelhas-de-pau; outros são unicelulares, como as leveduras (fermento do pão). Todos 
eles possuem células eucarióticas. São heterótrofos com digestão externa (ocorre fora do corpo). Suas células 
apresentam, além das estruturas básicas, parede celular. 

 

Figura: https://www.todamateria.com.br 

 

REINO PLANTAE 

Neste reino estão os seres vivos eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Nele estão incluídas plantas 
muito grandes, como os jequitibás, jacarandás e pinheiros, e outras muito pequenas, como os musgos.  

 

As plantas possuem níveis de organização mais complexos que os organismos estudados até aqui, como 
a raiz, o caule e as folhas. Suas células apresentam, além das estruturas básicas, parede celular e cloroplastos. 



REINO ANIMALIA 

 

 

 

Este reino é constituído por seres eucariontes e pluricelulares. Todos são heterótrofos com digestão interna 
(ocorre dentro do corpo) e necessitam buscar alimento no ambiente em que vivem. Nesse reino, estão seres 
vivos tão grandes quanto os elefantes e seres vivos tão pequenos quanto os ácaros. 

 

Figura: https://www.https://bigsta.net/tag/celulavegetal/?hl=tr 

Assim como as plantas, os animais possuem níveis de organização mais complexos. 

 

2. Exercício Resolvido. Leia com atenção o texto acima e responda à questão que se segue: 

1 – Diga em quais reinos encontramos seres vivos eucarióticos, heterotróficos e pluricelulares ao mesmo tempo. 

Resposta: Reinos FUNGI e ANIMALIA. 

 



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 - Correlacione as colunas (Considere pluricelulares e multicelulares sinônimos): 

 

 

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: 5, 1, 2, 4 e 3 

O Reino Monera é formado por seres vivos unicelulares procariontes, o Reino Protista é formado por seres vivos 
eucariontes sendo que os protozoários são unicelulares enquanto algumas algas são unicelulares e outras 
pluricelulares. As algas são autotróficas, já os protozoários são heterotróficos. O Reino Fungi, composto pelos 
fungos, possuem células eucarióticas, podendo ser pluricelulares ou unicelulares e são heterótrofos com digestão 
externa. No Reino Plantae estão os seres vivos eucariontes, pluricelulares e autótrofos, e no Reino Animalia 
estão os seres vivos eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


