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MATERIAL DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA APOIO E COMPLEMENTAÇÃO 
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6º Ano do Ensino Fundamental 

1. NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DE UM ORGANISMO 

Nesta aula, conheceremos os diferentes níveis de organização do corpo humano. São eles: 

 

CÉLULAS → TECIDOS → ÓRGÃOS → SISTEMAS → ORGANISMO 

 

AS CÉLULAS 

As células constituem o menor nível estrutural e funcional de um organismo vivo. Todos os seres vivos são 
formados por células. Existem seres formados apenas por uma célula, enquanto outros possuem infinitas dessas 
unidades.  

 

DA CÉLULA AO ORGANISMO 

Nos organismos dos reinos ANIMALIA e PLANTAE, as células formam grupamentos especializados 
denominados tecidos. Os tecidos são formados por células agindo de forma conjunta desempenhando a mesma 
função. Os tecidos, por sua vez, podem estar organizados em órgãos. Já os órgãos podem estar interligados 
para desempenhar uma função maior, formando, assim, os sistemas. Esses sistemas estão todos interligados 
garantindo o funcionamento do organismo como um todo. Por fim, o organismo pode ser definido como um 
conjunto de sistemas.  

 

Figura: http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=72&evento=1 

 

 



 

Figura: https://www.todamateria.com.br/corpo-humano/ 

 

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

O conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de: 

Resposta: Tecido 

 

3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme o exemplo do exercício resolvido. 
Busque apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que 
substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. 

CÉLULA → (1) → (2) → SISTEMA → (3) 

A) 1- tecido, 2- organismo, 3- corpo. 

B) 1- órgão, 2- tecido, 3- organismo. 

C) 1- tecido, 2- órgão, 3- organismo. 

D) 1- organela, 2- tecido, 3- corpo. 

 

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 letra: C – Tecidos são conjuntos de células especializadas em função, órgão 
conjunto de tecidos e o organismo é composto por associações de sistemas. 

 


