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O CICLO DA VIDA
Este ano você vai relembrar os estudos a respeito dos seres vivos! Como podemos saber o que está vivo e o que
não está vivo? Vamos, primeiro, observar a figura abaixo e numerar os seres vivos e não vivos (inanimados), de
acordo com a legenda.
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http://cantinhodosaber.buscasulfluminense.com/

Todos os seres vivos passam pelas
mesmas fases: um cachorro nasce,
cresce, se reproduz, envelhece e morre.
Uma árvore também nasce, cresce, se
reproduz, envelhece e morre.
É o que chamamos de Ciclo da Vida.

FIQUE LIGADO!!!
• Todos os SERES VIVOS nascem,
crescem, se reproduzem, envelhecem
e morrem.
• Nascer,
crescer,
reproduzir-se,
envelhecer e morrer constituem o
CICLO DA VIDA.
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COMO SE ORGANIZAM OS SERES VIVOS?
Os seres vivos possuem características próprias. Você já pensou como os seres vivos são formados? Será que são todos
iguais? Vamos ver?
PAREDE
http://www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/

Observe a figura ao lado. Ela representa
uma parede. A parede é formada de
pequenas partes que são os tijolos.

http://metodologiavvargas.files.wordpress.com/20

Observe a figura que representa a gordura
do corpo. A gordura do corpo, em grande
parte dos seres vivos, é formada de
pequenos pedaços semelhantes aos da
parede. Esses pedaços são chamados
de células.

O nosso corpo e o corpo da grande maioria dos
seres vivos são formados de pequenas partes.
Essas pequenas partes são chamadas
de células.

Ciências - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

GORDURA DO CORPO

FIQUE LIGADO!!!
A menor parte viva dos organismos é chamada
de CÉLULA!
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CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS…
MULTIRIO

Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são constituídos por células.
A célula é a menor parte integrante de um ser vivo.
Mas nem todos os seres vivos são iguais!
Alguns possuem muitas células e outros possuem apenas uma célula.

FIQUE LIGADO!!!
Os seres vivos formados por muitas células são chamados de PLURICELULARES.

blogdatiajanulia.wordpress.com

e-farsas.com
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Corte da superfície externa da cebola observado ao microscópio

Cada "pedacinho" é uma célula!
1- Observando a figura acima, podemos dizer que a cebola tem muitas células?
Explique a sua resposta.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2- Então, como é que podemos chamar a cebola em relação ao número de células?
________________________________________________________________

Ao falarmos a palavra
PLURICELULAR lembre-se de
PLURAL.
Plural indica mais de um.
Pluri também é um prefixo latino
que significa muito.

Além da cebola, o homem, o
cachorro, as árvores, a borboleta,
o leão, a baleia… são organismos
pluricelulares.

Você pode ter pensado que só existem seres PLURICELULARES em nosso planeta.
No entanto, existem também seres vivos UNICELULARES, ou seja, que são formados
por uma única célula. Neste caso, apenas uma célula constitui o ser vivo.

MULTIRIO

CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS…

Observe o esquema abaixo.

Palavrinhas
estranhas …
grupoescolar.com

FIQUE LIGADO!!!

Essa é a foto de uma ameba: um
ser vivo formado de uma única
célula.

MULTIRIO

Lembre-se da palavra único (que
significa um só), quando falarmos
em unicelular!
Uni é um prefixo latino que
significa unidade.
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Os seres vivos UNICELULARES
são formados por uma única célula.

Procure em seu livro didático de Ciências e dê outros exemplos de seres vivos unicelulares.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Usando seus conhecimentos sobre células, classifique os seres vivos abaixo como UNICELULARES
ou PLURICELULARES:

PROTOZOÁRIO
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1.º BIMESTRE / 2013

espacocienciasquintoano.blogspot.com

BALEIA-AZUL

http://www.portalsaofrancisco.com.br

LEÃO
FUNGOS

wall321.com
portalsaofrancisco.com.br

7

CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS…
Além do número de células, podemos separar os seres vivos de acordo com o seu tipo
de célula!
MULTIRIO

No interior das células encontramos o seu material genético. Nesse material, podemos
encontrar as informações que determinam as características dos seres vivos. Por
exemplo: em cada célula de seu corpo encontramos o material genético que tem a
informação de como é a cor de seus olhos e a de seus cabelos.
Agora, observe os esquemas das células abaixo e veja as diferenças.

portaldoprofessor.mec.gov.br

Nesta imagem, observamos que
não há qualquer membrana
separando o material genético
do restante da célula.
Essa célula muito simples é
chamada de PROCARIONTE.

searadaciencia.ufc.br

MATERIAL
GENÉTICO
DENTRO DE
UM NÚCLEO

Já nesta outra imagem, observamos uma
membrana que separa o material genético do
restante da célula.
Essa célula é chamada de EUCARIONTE.

Ciências - 7.º Ano
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MATERIAL
GENÉTICO
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MULTIRIO

CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS…

Para saber mais...
Os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Dizemos que
existe uma organização celular em cada ser vivo. Alguns são formados por uma
única célula e são chamados de unicelulares. Outros são formados por mais de
uma célula e são conhecidos como seres pluricelulares.
Além disso, as células dos seres vivos são diferentes. Algumas não possuem uma
membrana chamada carioteca. As células que não possuem carioteca são
chamadas de procariontes. Estas células são mais simples. As bactérias
possuem esse tipo de célula.

Escreva aqui a
diferença entre seres
vivos unicelulares e
pluricelulares.
___________________
___________________
___________________
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As células que possuem carioteca e, assim, núcleo individualizado, são chamadas
de eucariontes. Estas células são mais complexas e possuem outras organelas
no seu interior. Os seres humanos, as plantas e os cogumelos, por exemplo,
possuem células eucariontes.
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Possuindo ou não a carioteca, todas as células possuem material genético. É por
causa desse material que os gatinhos se assemelham aos seus pais. O mesmo
que ocorre com os gatos, acontece com todos os outros seres vivos!

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Adaptado - http://dicasdeciencias.com

___________________
Sublinhe com uma caneta
colorida o que são células
procariontes e o que são
células eucariontes.

___________________

Glossário:
organelas - pequenas estruturas encontradas no interior das células;
material genético - material que contém as informações que determinam as características dos seres vivos;
carioteca - membrana que separa o material genético das demais estruturas da célula.

ALIMENTAÇÃO, ENERGIA E SERES VIVOS…
Leia este texto:

“Para funcionar, todo organismo vivo consome energia. Mesmo quando se está parado ou dormindo gasta-se energia,
pois o organismo não pode parar! A fonte de toda a energia que os seres vivos necessitam está nos alimentos. Logo,
todo ser vivo precisa alimentar-se para funcionar”.
(retirado de http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencias/2010-08/md-ef-ci-21.pdf)
Na sua relação com o ambiente, em busca dos alimentos que fornecem a energia, os seres vivos podem agir de duas
formas diferentes: produzir o seu próprio alimento ou obter o alimento encontrado a seu redor.
Por essa razão, podemos separar os seres vivos em dois grupos, a partir de sua maneira de obter energia, não
importando se o organismo é unicelular ou pluricelular.

bciencia8.wordpress.com

Este ser vivo é
chamado de
AUTOTRÓFICO!

As plantas e algumas bactérias são
exemplos de seres autotróficos.

Ser vivo que obtém o seu alimento
de outros seres vivos (dos animais
ou das plantas).
Este ser vivo é
chamado de
HETEROTRÓFICO!

bciencia8.wordpress.com

Ser vivo que
produz o
seu próprio
alimento!

Ciências - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

Como o ser vivo obtém seu alimento?

Os animais são exemplos de seres
heterotróficos.
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A FOTOSSÍNTESE

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1668
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Bem… para produzir o seu alimento, as plantas realizam um processo chamado de
FOTOSSÍNTESE! As plantas absorvem a luz do sol e, com essa energia,
“transformam” substâncias bem simples como a água, os sais minerais e o gás
carbônico em um tipo de açúcar – a glicose. As plantas utilizam a glicose como parte
de seu alimento. Os seres que realizam a fotossíntese são os seres clorofilados. Eles
possuem uma substância chamada clorofila, que dá cor verde às plantas.

FIQUE LIGADO!!!
Os seres vivos que são capazes
de produzir seu próprio alimento
através da fotossíntese são
chamados de autotróficos.
Lembre-se:
auto – si mesmo (radical grego).

Assista também a uma vídeo-aula:
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15053
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cidadesaopaulo.olx.com.br

Como os seres vivos autotróficos produzem o seu alimento?

AUTOTRÓFICOS E HETEROTRÓFICOS
Você entendeu bem a diferença entre os seres autotróficos e heterotróficos? Recorte figuras de jornais ou de revistas
ou ainda desenhe exemplos desses dois grupos de seres vivos e complete o quadro, de acordo com a legenda.

HETEROTRÓFICOS
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AUTOTRÓFICOS

A palavra autotrófico vem do grego autós (por si mesmo), e trophé (nutrição). Ela
se refere ao ser que se nutre por si mesmo.
A palavra heterotrófico vem do grego hétero (outro) e thophé (nutrição). Ela se
refere ao ser que se alimenta de outros organismos.
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Mais uma pergunta a ser respondida: como é que os seres vivos se reproduzem? Afinal de
contas, a reprodução dos seres vivos é importante para dar continuidade aos seus
representantes. É por meio da reprodução que se dá a perpetuação da espécie. Na
reprodução, todas as informações, que estão no material genético são passadas de uma
geração a outra. Vamos conhecer os dois tipos de reprodução dos seres vivos:

SEXUADA

http://streetcusco.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
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ASSEXUADA

A reprodução
assexuada é a
forma mais simples
de reprodução,
sendo uma maneira
de gerar indivíduos
geneticamente iguais
aos seus
antecessores.
É comum em
organismos menos
complexos, como as
bactérias, por
exemplo.

http://agrupamentoideias.blogspot.com

A reprodução sexuada, por sua
vez, é comum em organismos
mais complexos, e em que há a
participação de células especiais,
os
gametas, que nos seres
humanos são o espermatozoide
(masculino) e o óvulo (feminino).
A união dos gametas dá origem a
um novo ser vivo.

http://t3.gstatic.com
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Glossário:
material genético - material que contém as informações que determinam as características dos seres vivos;
gametas - células que se unem, formando um novo ser vivo e que carregam parte do material genético que formará um novo ser.

MULTIRIO

FORMAS DE REPRODUÇÃO

FORMAS DE REPRODUÇÃO
Cada forma de reprodução possui características bem diferentes. Leia os textos abaixo para entender essas
diferenças e, em seguida, responda ao nosso desafio!
Bactéria
REPRODUÇÃO ASSEXUADA:
Não envolve troca de gametas entre indivíduos.
Processo bem rápido e que gera cópias iguais à célula-mãe!
Não apresenta variedade, ou seja, mantém as mesmas
características da célula-mãe!

professorthiagorenno.blogspot.com

REPRODUÇÃO SEXUADA:

ilovemypets.com.br

Observe que os dois filhotes são diferentes!

Na produção de iogurte é importante que os microrganismos envolvidos mantenham as mesmas características,
para garantir que o produto final tenha sempre o mesmo gosto e o mesmo aspecto. Além disso, a grande velocidade
de reprodução também é um fator importante para tornar viável a produção de grandes quantidades de iogurte.
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Envolve a união dos gametas.
Processo mais lento e produz descendentes um pouco
diferentes dos pais.
É um processo que gera uma variedade maior de seres vivos!

Explique, com base nessas informações, que tipo de reprodução é realizado pelos microrganismos que produzem
o iogurte.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Glossário:
descendentes - filhotes, filhos; microrganismos - seres vivos muito pequenos.
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Vamos fechar esta parte do caderno com chave de ouro? Você vai demonstrar que sabe tudo! Então, mãos à obra!
COMPLETE A PALAVRA CRUZADA!
1. Célula com núcleo individualizado.

2

2. Forma de reprodução que não envolve troca de
gametas.

1
8

3. Unidade fundamental dos seres vivos.
4. Ser vivo formado por várias células.
3

5. Organismo que produz seu próprio alimento.
6. Célula que não possui carioteca.
4

Ciências - 7.º Ano
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7. Ser vivo que se alimenta de outro ser vivo.
8. Tipo de reprodução que envolve a união de
gametas.
6

MULTIRIO

7
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A ORIGEM DA VIDA
Depois de entender as características gerais dos seres vivos, vamos pensar a respeito de algumas questões:
Como era o primeiro ser vivo?
Como era o nosso planeta quando surgiu o primeiro ser vivo?
Observe o esquema ao lado. Ele representa a evolução dos
seres vivos e é chamado de ÁRVORE DA VIDA.
cronicadaciencia.blogspot.com

Os primeiros organismos que apareceram em nosso planeta
estão na base da ÁRVORE DA VIDA.
ERAM ORGANISMOS MAIS SIMPLES. À medida que
vamos subindo na árvore da vida, os organismos vão se
tornando mais complexos.

O primeiro ser vivo era,
provavelmente, uma bactéria
muito simples e unicelular.

Glossário:
complexo - complicado;
bactéria- ser vivo muito simples, unicelular e bem pequeno;
citoplasma - material da célula limitado pela membrana celular.

(
(

) muito complexo
) muito simples

(
(

) unicelular
) pluricelular

(
(

) eucarionte
) procarionte
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Como deveria ser o primeiro ser vivo? Observe a ÁRVORE
DA VIDA e marque como seria o primeiro ser vivo.

FIQUE LIGADO!!!

Os seres vivos unicelulares e procariontes são os
mais simples.
Os organismos muito simples são formados por uma única
célula e possuem o material genético dentro do citoplasma,
sem uma membrana (a carioteca) separando-o da célula.
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A ORIGEM DA VIDA
Concluímos que o primeiro ser vivo era extremamente simples, unicelular e procarionte.
Mas como era o nosso planeta quando esses primeiros organismos surgiram?
A Terra era bem diferente do que é agora. No início era muito, muito, muito quente! Depois foi esfriando e tornou-se
possível o aparecimento da água no estado líquido. Foi na água que os primeiros seres vivos apareceram! E esses
oceanos, onde a vida surgiu, eram cheios de nutrientes e líquidos como uma sopa!!!
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1.º BIMESTRE / 2013

UNICELULAR
única célula.

–

organismo

formado

por

uma

PROCARIONTE – célula com o material genético não
separado do citoplasma da célula.

HETEROTRÓFICO – seres vivos que se alimentam de
outros organismos.

Consulte seu livro didático a respeito da Origem da Vida.
Escreva, no seu caderno, as características dos primeiros seres vivos.
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http://principiosdaastronomia.blogspot.com.br/2010/08/formacao-da-terra.html

PARA LEMBRAR!

A ORIGEM DA VIDA

http://cronodon.com/

Primeiro ser vivo muito
simples – unicelular e
procarionte.

Primeiro ser vivo capaz de
realizar a fotossíntese –
unicelular e procarionte.

Primeiro ser vivo mais
complexo – unicelular e
eucarionte.

Os primeiros seres vivos eram bem simples. À medida que os anos passaram, eles evoluíram.
A partir deles, outras formas de vida foram surgindo.
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http://celvida.blogspot.com

http://www.essaseoutras.xpg.com.br/

Observe a linha do tempo. Ela apresenta uma contagem decrescente: quanto mais à direita da linha, mais recente é o ser
vivo; quanto mais à esquerda, mais antigo é o ser vivo.
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Vamos revisar as palavras que aprendemos até agora?
Use o código ao lado para substituir os símbolos pelas letras e encontrar
as respostas.
1- Como se chama o ser vivo formado por mais de uma célula?

Ciências - 7.º Ano
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cpmundinho.blogspot.com

2- Uma célula que possui o seu material genético separado do
citoplasma, formando um núcleo é chamada de…

3- Os seres vivos que realizam a fotossíntese e produzem o seu
próprio alimento são chamados de…

Assista ao vídeo “O reino escondido da célula” e descubra como
Louis Pasteur e muitos outros cientistas trabalharam para explicar
o que era a célula e qual a sua importância para os seres vivos.
http://videos.sapo.pt/tknRf2J8HTvKhdvVZDUq
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A DIVERSIDADE DA VIDA
Você viu que, gradativamente, um grupo de seres vivos bem simples surgiu na Terra há bilhões de anos. Depois,
surgiram vários outros seres vivos. Uns bem pequenos, outros grandes, alguns unicelulares e outros pluricelulares!
Nosso planeta é repleto de vida e essa diversidade de vida é chamada de BIODIVERSIDADE!

Ciências - 7.º Ano
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envolverde.com.br

Observe o caminho que você faz, diariamente,
entre a escola e a sua casa. Anote os seres vivos
que você encontra no seu dia a dia.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Existe um número imenso de seres vivos em nosso planeta! Alguns organismos nós já conhecemos e outros não.
Os seres vivos devem ser preservados!

20

CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS…
Existe uma grande variedade de seres vivos e os cientistas os classificaram em grupos, para
facilitar o estudo e a pesquisa científica.

Mas o que é classificar?

Ciências - 7.º Ano
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Tem sempre alguém querendo arrumar alguma coisa...
A sua mochila, mesmo... Olhe para ela!
Tem cadernos ou folhas de fichário...
Um bilhetinho especial... um perfume...
E o estojo? No estojo, você coloca canetas, lápis,
borracha...
Nesse momento, você está classificando e colocando
em ordem as coisas.

meioambientetecnico.blogspot.com

Ao arrumarmos alguns objetos em grupos diferentes, estamos classificando esses objetos.
Estamos classificando o tempo todo, classificando tudo que se encontra a nossa volta.

21

Os cientistas fazem o mesmo com os seres vivos.

CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS…
Como você já viu, estamos classificando o tempo inteiro. Na sua escola, existe um lugar muito especial, a Sala de
Leitura, onde os livros estão classificados.
Que tal conhecermos melhor como estão classificados os livros na Sala de Leitura?

Entrev stando...
Vá à Sala de Leitura e observe que há uma ordem na classificação dos livros. Essa ordem é definida por critérios.
Que critérios são esses?

Cole aqui uma foto da sua Sala de Leitura ou então faça
um desenho.

CRITÉRIO é o que se toma como
referência e que nos permite diferenciar
um objeto ou um SER VIVO de outro.
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Entreviste o Professor da Sala de Leitura e procure saber como os livros estão classificados.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Classificar, portanto, é agrupar, formar
pequenos
grupos,
respeitando
determinados critérios. A classificação
estabelece uma ordem na diversidade.
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CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS…
O que você fez na folha anterior foi CLASSIFICAR OS SERES VIVOS.
Classificar é um ato natural no nosso dia a dia.

MULTIRIO

FIQUE LIGADO!!!
Mas, como os
cientistas
classificam os
seres vivos?

Na classificação científica,
são utilizados critérios
aceitos em qualquer lugar
do mundo.

Como os cientistas conhecem muitos seres vivos e descobrem a cada dia vários outros, existe a necessidade de
classificá-los, como você fez na página anterior.
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Mas como os cientistas classificam os seres vivos?
Os cientistas classificam os seres vivos agrupando-os pelas semelhanças entre eles.
E separam os grupos pelas suas diferenças!
Os seres vivos se apresentam em vários grupos que são organizados de acordo com as suas semelhanças.

Educopédia, Ciências, 7.º Ano,
CARACTERÍSTICAS DOS SERES VIVOS.

23

Glossário:
critério - é o que nos permite separar objetos ou seres vivos em grupos diferentes, cada grupo com características semelhantes.

CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS…

Ciências - 7.º Ano
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Observe as figuras dos seres vivos abaixo. Recorte-as e arrume-as em 3 grupos diferentes, pensando em algumas
características comuns a cada grupo. Cole em uma folha de papel em branco ou em seu caderno de Ciências. Registre
as características que você escolheu para classificar os seres vivos nos três grupos solicitados na atividade.

clipart

http://colorirdesenhos.com/desenhos
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CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS…

A TAXONOMIA é de extrema importância, pois possibilita o reconhecimento
das características de um animal ou de um vegetal somente pelo grupo a
que ele pertence. Por exemplo, se eu falar que assisti ontem na TV a um
documentário sobre o Kakapo, você seria capaz de reconhecer este animal?
Acho que não...
Mas se eu lhe falar que o Kakapo é uma ave, você já pode dizer que esse
animal tem pena, tem bico e põe ovos. Você reconheceu algumas
características do Kakapo, usando as características gerais do grupo das
aves. É por isso que classificar é tão importante!
A classificação que usamos está baseada nos estudos de LINEU, botânico,
zoólogo, médico e um dos fundadores da Academia Real das Ciências na
Suécia.
A TAXONOMIA segue critérios e normas predeterminados. É por essa razão
que os seres vivos são agrupados em 5 GRANDES REINOS.

Antes de ler esse texto, você
reconheceria o Kakapo
somente pelo nome?
Explique.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Depois de ler o texto, escreva
as características do Kakapo.
________________________
________________________
________________________
_______________________
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A ciência que classifica os seres vivos é chamada de TAXONOMIA ou
TAXIONOMIA. Ela estabelece critérios que ordenam os seres vivos.

Neste parágrafo, destaque
o que significa
TAXONOMIA ou
TAXIONOMIA.

labarker.com

Educopédia – 7.º Ano, Ciências - Visão Geral dos Reinos Monera, Protista, Fungi, Animalia e
Plantae. Leia as características gerais de cada reino e anote em seu caderno.
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CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS…
OS SERES VIVOS SÃO CLASSIFICADOS EM CINCO GRANDES REINOS. VAMOS CONHECÊ-LOS?

Ciências - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

Bactérias são seres vivos
do REINO MONERA.
A ameba é um organismo do REINO PROTISTA.

No REINO MONERA estão os seres
vivos mais simples.

Seres vivos unicelulares
ou pluricelulares, com
células eucariontes. Todos
são heterotróficos.

Os cogumelos são seres vivos do Reino dos Fungos.

Qual a principal diferença entre os seres
vivos do REINO MONERA e os do
REINO PROTISTA?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

http://www.saudeanimal.com.br/

Seres vivos
unicelulares, com
células eucariontes,
podem ser
autoróficos ou
heterotróficos.

http://perlbal.hi-pi.com/
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http://dicasdeciencias.com

Seres vivos
unicelulares, com
células procariontes,
autotróficos (capazes
de realizar a
fotossíntese e produzir
o seu próprio alimento)
ou heterotróficos (não
realizam a fotossíntese
e se alimentam de
outros seres vivos).

CLASSIFICANDO OS SERES VIVOS…

Seres com
células
eucariontes,
pluricelulares e
autotróficos.

eram

classificados

no

Por que estes organismos estão classificados no REINO DOS
FUNGOS?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Bom… é hora de reler as
características dos REINOS DOS
FUNGOS e do REINO VEGETAL
para responder a essa pergunta!!!

MULTIRIO

antigamente,
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As plantas são seres vivos capazes de realizar a
fotossíntese, são autotróficos.

Todos os seres vivos deste reino alimentam-se de
outros seres vivos (são heterotróficos).

Os cogumelos,
Reino Vegetal.

http://blog.educacaoadventista.org.br

http://www.grupos.com.br/

Seres vivos
pluricelulares,
com células
eucariontes e
heterotróficos.
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Para saber mais...
"Lesmas-do-mar movidas a energia solar"
Existe uma lesma marinha que é capaz de realizar a fotossíntese! Dá para acreditar? Um animal que realiza a
fotossíntese, como se fosse uma planta?
A lesma foi chamada de “lesma-do-mar movida a energia solar” (solar-powered seaslugs no original inglês). Os
cientistas já sabem, há muito tempo, que ela é capaz de realizar a fotossíntese, aproveitando os cloroplastos
(que guardam a clorofila) das células das algas marinhas, das quais ela se alimenta.
Mas agora descobriram que ela não faz só isso: ela é capaz de produzir a sua própria clorofila (que dá a cor
verde para as plantas e que absorve a luz do Sol). Aparentemente, ao longo da sua evolução, ela adquiriu
várias partes do material genético das algas que permitem que isto aconteça. Ou seja, se um dia faltarem algas
para essa lesma, ela pode simplesmente fabricar seu alimento a partir da luz solar, como fazem as plantas.
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"É fascinante como um animal pode ser ainda mais
eficiente para realizar a fotossíntese do que a alga de
quem roubou a maquinaria!”, comentou Bruno Jesus,
investigador do Centro de Oceanografia e primeiro autor
desse estudo.
Adaptado de
http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=45284&op=all

http://www.nikidive.com/mobile/especes/
mollusques.html
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E os cientistas observaram que essa lesma é bem mais eficiente ao fazer a fotossíntese, ou seja, ela é capaz
de fabricar, com maior velocidade, mais glicose que uma planta.

Você viu que essa lesma-do-mar apresenta características próprias dos vegetais, realiza a fotossíntese, porém é um animal que
se alimenta de algas. Em qual reino você colocaria a lesma-do-mar? Reino Vegetal ou Reino Animal ? Explique a sua resposta.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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5- No REINO _________________ encontramos
seres vivos unicelulares e eucariontes como as
amebas.
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6- A célula que não possui núcleo individualizado é
chamada de ________________________.
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1- O ser vivo que não é capaz de realizar a
fotossíntese e precisa se alimentar de outro ser
vivo é chamado de _____________________.
2- No REINO _________________, por exemplo,
encontramos os seres vivos mais simples, como as
bactérias.
3- O ser vivo formado de uma única célula é
denominado de ___________________.
4- Os cogumelos são seres vivos classificados no
REINO dos ________________.

7- O ser vivo que é capaz de realizar a fotossíntese
é denominado de __________________________.
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Procure no caça-palavras as palavras que completam as frases.
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escoteiro.com.br

OS VÍRUS
Você é capaz de imaginar um “ser” que tenha as características de um ser vivo e que não seja formado por células?
Pois bem! Os vírus são assim!

Os seres vivos possuem algumas características em comum:
são formados por células e apresentam um conjunto de
reações a que chamamos de metabolismo.
Mas...
Os vírus não possuem células. São acelulares (podemos
dividir essa palavra em duas partes: a: ausência e celulares:
referente a células). Os vírus não possuem metabolismo.

Metabolismo são todas as transformações
que ocorrem no interior dos seres vivos,
produzindo energia para mantê-los
funcionando.

FIQUE LIGADO!!!

Esquema de UM VÍRUS DA GRIPE.

brasilescola.com
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Mas...
Os vírus invadem as células de um ser vivo e ali se
reproduzem.

ENVOLTÓRIO DE
PROTEÍNA.
MATERIAL
GENÉTICO
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Os vírus são formados por um envoltório
de proteína com material genético
dentro, ou seja, não são formados por
células.
Mas possuem a capacidade de se
reproduzir no interior de células vivas.

Glossário:
envoltório - que serve para envolver, para revestir; vírus - tem origem latina e significa veneno.

OS VÍRUS
Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que os vírus têm que entrar na célula, desmontarem-se,
reproduzirem seu material genético e suas proteínas dentro da célula invadida para, finalmente, surgirem novos vírus.
Para que todo esse processo ocorra, os vírus têm que estar, obrigatoriamente, dentro da célula. Fora da célula, eles se
comportam como seres inanimados.

Muitos cientistas consideram que os vírus não estão vivos porque não possuem
metabolismo e não são formados por células.
Mas outros cientistas argumentam que os vírus estão vivos pois podem se
reproduzir. É verdade! Os vírus se reproduzem!

O que você acha? Converse com seus colegas e com o seu Professor e escreva,
coletivamente, um pequeno texto sobre o assunto.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Os parasitas retiram de
outro ser vivo os recursos
necessários
para
que
também possam viver.
Os vírus entram nas
células e as “enganam”,
para que elas produzam
novas cópias de vírus.
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!!!

publivideo.com.br

AGORA,
É COM VOCÊ

Vá à Educopédia – 7.º Ano – Ciências - Vírus e suas características básicas.
Leia mais sobre os vírus!
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OS VÍRUS
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① ________________________________
________________________________
② ________________________________
________________________________
③ ________________________________
________________________________
④ ________________________________
________________________________
⑤ ________________________________
________________________________
⑥ ________________________________
________________________________
⑦ ________________________________
________________________________
⑧ ________________________________
________________________________
⑨ ________________________________
________________________________
⑩ ________________________________
________________________________

http://escolajuliocasado.wikispaces.com
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A DENGUE é uma doença causada por um vírus que se reproduz dentro das nossas células. Para que isso aconteça, o
mosquito Aedes aegypti tem que introduzir esses vírus indesejáveis em nosso corpo.
Contra a DENGUE, por enquanto, só há um jeito: a prevenção. Não contribuir para a proliferação do mosquito, já que
ele se reproduz na água limpa e parada. Para isso, existem medidas simples que todos nós devemos adotar. Veja o
desenho abaixo e escreva frases relativas ao COMBATE À DENGUE.

http://chc.cienciahoje.uol.com.br

A DENGUE é uma doença viral, ou seja, causada por vírus, e transmitida pela fêmea do mosquito chamado
de Aedes aegypti.

ufrrj.br

OS VÍRUS

Esse mosquito transmissor da DENGUE é de origem africana e chegou ao Brasil quando o nosso país ainda era apenas
uma colônia, através de navios que transportavam os escravos. O Aedes aegypti não transmite apenas a DENGUE, mas
também outra doença chamada de FEBRE AMARELA. As fêmeas do mosquito picam as suas vítimas durante o dia e
põem seus ovos em água limpa e parada.
Alguns sintomas da Dengue!

AGITANDO A ESCOLA...
Agora, com as informações
acima, elabore cartazes e
mobilize a sua escola no
combate à DENGUE.

Pesquise mais sobre as doenças causadas por Vírus.
7.º Ano, Ciências - Doenças Causadas por Vírus.

A melhor forma de combater o vírus da DENGUE é
o trabalho de prevenção!
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A DENGUE pode ser muito perigosa, por isso, cuidado! Se você
desconfiar que está doente, nunca tome remédios por conta própria
nem indicados por outras pessoas. Vá ao Posto de Saúde e consulte
um médico.

portal.saude.gov.br

http://www.escolakids.com

Não há um remédio próprio para curar a doença, apenas
medicamentos que aliviam os sintomas (veja as figuras
ao lado), acompanhados de repouso, ingestão de muito líquido e
alimentação leve.
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OS SERES VIVOS MERECEM ALGUNS COMENTÁRIOS!

eadinfo.muz.ifsuldeminas.edu.br

Os seres vivos são
formados por pequenas
partes chamadas de
células.
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As bactérias são seres vivos
muito simples, estão no
REINO MONERA, e, são seres
vivos unicelulares e
procariontes.

Provavelmente, o primeiro
ser vivo se parecia muito
com uma bactéria.

As células possuem um material
genético que levam as
informações de como é o ser
vivo.

O mosquito que transmite a DENGUE - Aedes
aegypti - se reproduz em água limpa e parada.
Por isso, não deixe água parada por aí!

fqonline.webnode.com.pt
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A DENGUE é uma doença
causada por um vírus e
transmitida por um
mosquito.

Os vírus são acelulares (não
são formados por células). São
formados por uma cápsula de
proteína com material genético
dentro.

Os seres vivos são divididos
em cinco grandes Reinos:
MONERA, PROTISTA, FUNGI,
ANIMAL E VEGETAL.

As plantas são seres vivos que
fabricam seu alimento pela
fotossíntese. São seres
autotróficos e estão no
REINO VEGETAL.

Anote aqui seu comentário. Que outras
informações você considerou muito
importantes neste caderno?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________________

Esse é um jogo da memória sobre os vírus. Para jogar, você precisa recortar e misturar bem os quadradinhos, com a
parte escrita virada para a mesa. Para começar o jogo, vire os quadradinhos de dois em dois. Uma das cartas deve ser
uma pergunta e a outra a resposta correspondente. Se a pergunta e a resposta não coincidirem, vire novamente os
quadradinhos e passe a vez a um colega. Vá tentando até acertar. Quem fizer mais duplas de quadradinhos será o
vencedor.

O que significa ser
parasita?

O que significa
ser um parasita
intracelular?

Onde o mosquito
que causa a
DENGUE procura
colocar seus ovos?

Uma das
características dos
vírus é não ser
formado por células.

Os parasitas retiram
de outro ser vivo os
recursos necessários
para que também
possam viver.

O parasita
intracelular invade
uma célula e se
reproduz dentro
dela.

O Aedes aegypti,
mosquito que
transmite o vírus da
DENGUE, coloca
seu ovos em água
limpa e parada.

Qual é a melhor
forma de se evitar
a DENGUE?

O que significa
dizer que a
DENGUE é uma
doença viral?

Uma doença viral,
como a DENGUE, é
causada por um
vírus.
Daí, o nome doença
viral.

A melhor forma de se
evitar o contágio da
DENGUE é não deixar
que os mosquitos se
reproduzam.
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clipart

Cite uma
característica dos
vírus.
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Verso das cartas do jogo da memória para recortar.

Homenageando... MAYANA ZATZ
Mayana Zatz nasceu em Tel Aviv, Israel,
em 1947 e se mudou para o Brasil em 1955. É
uma grande cientista que trabalha com material
genético das células humanas.

Mayana Zatz trabalha em São Paulo, na mesma Universidade onde se formou, e onde estuda as doenças
que são passadas de pais para filhos. Essas doenças estão nas informações do material genético das células.
Ela também procura um jeito de curar essas doenças.
Publicou mais de 280 trabalhos científicos em revistas nacionais, internacionais e, entre outros
reconhecimentos, recebeu o Prêmio L'Oreal para Mulheres na Ciência, em 2001.
Essa pesquisadora é uma das cientistas mais importantes do mundo!

Ciências - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

sciencemag.org

Desde criança, se interessou por ciências
e, um pouco mais velha, Mayana apaixonou-se
pela Genética (Genética é uma Ciência que
estuda as características que passam de pais
para filhos). Depois, se formou em Ciências
Biológicas pela Universidade de São Paulo
(USP), em 1968.

PELAS REDES...
Mayana Zatz está no Twiiter (@Mayanazatz. A pesquisadora também tem uma página no
Facebook, na qual aborda assuntos variados e interessantes.
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