
                                                      
          ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA 

                                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                                    DIREÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

           COORDENAÇÃO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA APOIO E COMPLEMENTAÇÃO 

AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA  

8º Período Educação de Jovens e Adultos – EJA 

1. TAXIONOMIA: REINO PROTISTA  
 

• REINO PROTISTA 

O Reino Protista é bastante diverso e inclui os PROTOZOÁRIOS e as ALGAS. 

Os protozoários são seres unicelulares e heterotróficos, formados por células eucarióticas que não possuem 
parede celular.  

Alguns protozoários são agentes causadores de doenças relevantes como a leishmaniose, a malária, a 
toxoplasmose, a amebíase, a giardíase e a doença de Chagas (Trypanosoma cruzi). 

Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são 
encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, 
no entanto, espécies que vivem em associação com outros 
organismos, como é o caso dos parasitas. 

Os protozoários apresentam reprodução assexuada com divisão 
binária, mas há algumas espécies que apresentam reprodução 
sexuada. 

 

 

• Classificação dos Protozoários: 

Um tipo bastante comum de classificação dos 
protozoários usa como critério o modo de 
locomoção desses seres no meio aquático. De 
acordo com esse sistema, existem protozoários 
ciliados, flagelados, rizópodos e esporozoários. 

 

 

 

 

• ALGAS 

As algas são seres autotróficos que podem ser 
formadas por uma ou por várias células 
eucarióticas dotadas de parede celular. As 
algas são a base das cadeias alimentares 
aquáticas, nas quais atuam como produtores. 

As algas pluricelulares são visíveis ao olho nu 
e podem ser classificadas como verdes, pardas 
ou vermelhas de acordo com os pigmentos 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reproducao-nos-protozoarios.htm


que possuem. Algumas algas pluricelulares são consumidas na alimentação humana (ex: nori – comida 
japonesa), enquanto outras fornecem substâncias como o ágar e o alginato, que são utilizadas como agentes de 
texturização (espessantes) na indústria. 

As algas unicelulares são microscópicas e flutuam na água, 
formando o fitôplancton. Elas são responsáveis pela maior 
parte da reposição do gás oxigênio na atmosfera. Isso 
porque, ao contrário das plantas terrestres, as algas 
unicelulares utilizam somente uma pequena parte do 
oxigênio que produzem na fotossíntese. 

 

2. Exercícios Resolvidos. 

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

Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma categoria taxonômica 
válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. 
No filo Rhizopoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas chamadas 
de: 

A) flagelos. 

B) cílios. 

C) pseudópodes. 

D) tentáculos. 

Resposta: Letra C -Os pseudópodes são prolongações citoplasmáticas utilizadas pelos protozoários tanto para 
locomoção quanto para capturar alimento. Como exemplo do filo Rhizopoda, podemos citar as amebas. 

 
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 abaixo e responda a questão que se segue: 

Algumas doenças graves são causadas por protozoários, como a Doença de Chagas, que é causada pelo: 

A) Trypanosoma cruzi 

B) Leishmania braziliensis 

C) Trichomonas vaginalis 

D) Balantidium coli 

 
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 A – O Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado, é o causador da doença de Chagas. Essa 

doença é transmitida normalmente através das fezes de um inseto conhecido popularmente como barbeiro. 

 

 


