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ACOLHIDA: Apresentação à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:
- Conteúdo: Características gerais dos seres vivos.
- Recursos: Slides e vídeos.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividades para casa: Pesquisa sobre bactéria 
alienígena na Califórnia.

-ENCERRAMENTO DA AULA
-Conteúdo da próxima aula: Sistemática e
taxonomia.

DATA: 



Metabolismo corresponde a toda a transformação química que ocorre no
interior de uma célula.

Anabolismo: processo de produção de novas substâncias.

Catabolismo: processo de degradação de substâncias
complexas em outras mais simples
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Animais, plantas, micro-organismos todos são capazes de
perceber as condições ambientais e de reagir aos mais
diversos tipos de estímulos externos e internos ao corpo.
Entretanto, há alguns organismos que mesmo percebendo as
alternações ao redor não conseguem desenvolver movimentos
e, neste caso, dependem de agentes externos como a água, o
ar ou outros seres vivos para que possam deslocarem-se.
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• Todos os seres vivos crescem. Este crescimento ocorre pela
produção organizada de substâncias, através do
metabolismo celular.

• Os unicelulares crescem pelo aumento do tamanho da
célula. Os multicelulares crescem, também, pelo aumento
do número de células.

• O desenvolvimento está relacionado com a capacidade de
desenvolver determinadas funções (desenvolvimento de
habilidades).
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• Característica essencial da vida.

• Garante a perpetuação das espécies.

• Há dois tipos básicos de reprodução: 
• Assexuada: novo ser surge a partir de um único organismo

(parental); o novo ser é idêntico geneticamente ao que lhe
deu origem (clones).

• Sexuada: novo ser surge a partir da união de células sexuais,
os gametas, produzidos por um (hermafroditas) ou dois
organismos distintos.
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• Fecundação: processo de união dos gametas (células sexuais – ex.:
espermatozoides e óvulos) dando origem ao zigoto (primeira célula do novo
ser).

• Autofecundação: quando os gametas são provenientes do mesmo ser
parental.

• Fecundação cruzada: quando os gametas que se fundem originam-se de
dois indivíduos parentais.

7



• Que se transmite por herança, de pais a filho ou de ascendentes a
descendentes.

• Herdamos dos ascendentes o material genético (DNA – ácido
desoxirribonucleico), o qual é transmitidos através dos gametas (células
sexuais ou germinativas).
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• Os cromossomos são formados por moléculas de DNA associadas à
proteínas.

• Os genes são pequenos segmentos de DNA que contém a informação para a
síntese de proteínas.
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