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• Interdisciplinaridade
• Conteúdos e informações complementares
• Exercícios 
• Compromisso
• Dedicação
• Autoconfiança 
• Parceria
• Animo, alegria e FORÇA NA PERUCA! 
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• 1. BIOQUÍMICA

Organização dos Seres Vivos  
Água e Sais Minerais  
Carboidratos e Lipídios  
Proteínas  
Ácidos Nucleicos  
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A matéria viva é constituída por elementos químicos em grande quantidade 
(Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Nitrogênio), que com elementos presentes 

em menor escala (Fósforo, Enxofre – CHONPS) formam as substâncias 
orgânicas proteínas, açúcares, gorduras e ácidos nucléicos

formam as células   unicelulares (uma única)
 pluricelulares (mais de uma)

7



Transformações químicas 

 montagem/desmontagem de substâncias

 obtenção de energia
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Regulação das atividades internas em função das condições 
do meio.

 manutenção da temperatura corporal (humanos)

Muito calor/exercícios Físicos / febre  suor
Frio  contração dos vasos sanguíneos
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união do óvulo + espermatozóide 

célula-ovo 

heranças do pai e da mãe.
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mudanças no indivíduo que promovem melhor adaptação 
ao meio em que vivem.
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Átomos - moléculas - organelas  
células - tecidos - orgãos - sistemas  

organismo - população - comunidade  
ecossistema - biosfera      

13



Os átomos formam toda a matéria 
que existe. Eles se unem por meio 

de ligações químicas para formar as 
moléculas – desde moléculas 

simples como a água (H2O), até 
moléculas complexas como 

proteínas, que possuem de centenas 
a milhares de átomos.
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As organelas são estruturas presentes 
no interior das células, que 

desempenham funções específicas. 
São formadas a partir da união de 

várias moléculas. A célula é a unidade 
básica da vida, sendo imprescindível 

para a existência. Existem tipos 
diferentes de células, cada uma com a 

sua especificidade.
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São formados pela união de células especializadas e 
semelhantes que desempenham a mesma função. Os 
tecidos estão presentes apenas em alguns organismos 

multicelulares, como as plantas e os animais. 
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Órgãos são unidades anatômicas e funcionais e os sistemas 
por sua vez são formados pela união de vários órgãos, que 

trabalham em conjunto para exercer uma determinada 
função corporal.
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A união de todos os sistemas forma o organismo, que pode 
ser, por exemplo, uma pessoa.
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Indivíduos de uma 
mesma espécie que 
habita determinada 
região geográfica.
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Conjunto de populações 
que coexistem em 

determinada região, 
interagindo direta ou 

indiretamente.
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Conjunto formado pela 
interação da biocenose e 

do biótipo.
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A mais alta hierarquia 
biológica, camada 

superficial do Planeta que 
ocorre vida, que reúne 
todos os ecossistemas.
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1. (Vunesp-SP) A sequência indica os crescentes níveis de  organização 
biológica: 
célula → I → II →  III → população → IV → V → biosfera. 
Os níveis I, III e IV correspondem, respectivamente, a: 

a) órgão, organismo e comunidade. 
b) tecido, organismo e comunidade. 
c) órgão, tecido e ecossistema. 
d) tecido, órgão e bioma. 
e) tecido, comunidade e ecossistema
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2. (UFPR) O conhecimento da biodiversidade é fundamental para sua
conservação e para o uso sustentável. No entanto, a biodiversidade sobre a
Terra é tão grande que, para estudá-la, faz-se necessário inicialmente
nomeá-la. Os seres vivos não podem ser discutidos ou tratados de maneira
científica sem que sejam denominados e descritos previamente. Os nomes
científicos dão um significado universal de comunicação, uma linguagem
essencial do conhecimento da biodiversidade, servindo também como um
banco de dados único de informação. É inerente ao ser humano a
necessidade de organização dos objetos em grupos, simplificando a
informação a fim de facilitar seu entendimento. Nesse contexto se insere a
classificação biológica.
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Considere as afirmativas a seguir, correlacionadas com o texto acima:
I. As categorias taxonômicas são, em ordem hierárquica: Reino, Filo, Família,
Ordem, Classe, Gênero e Espécie.
II. Os seres vivos estão distribuídos nos seguintes reinos: Monera, Protista,
Fungi, Metaphyta (Plantae) e Metazoa (Animalia).
III. A partir do texto, deduz-se que as regras de nomenclatura garantem uma
única linguagem universal da informação biológica.
IV. O processo de identificação de um ser vivo consiste em estabelecer uma
correlação de identidade entre o exemplar objeto da identificação e aquele
que já foi classificado, definindo assim seu nome científico.
• Assinale a alternativa correta:

27



a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
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3. (PUC-RS) Dá-se o nome de organismo autótrofo ao ser vivo que:

a) é capaz de sintetizar seus próprios alimentos a partir de glicose e
aminoácidos.
b) não realiza fotossíntese.
c) depende de outro organismo vivo para a obtenção de alimento.
d) é capaz de utilizar substâncias em decomposição para a sua alimentação.
e) é capaz de sintetizar seu próprio alimento a partir de substâncias químicas
inorgânicas.
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4. (UFPE/adaptado) Para a classificação dos seres vivos, os cientistas baseiam-
se em características importantes, envolvendo o plano de organização
corporal, composição química das proteínas e dos genes. Com base nesses
critérios, assinale a alternativa incorreta.

a) Lineu propôs a nomenclatura binomial que consiste em um nome genérico e
um específico dos seres vivos, utilizando, como critério de classificação, o
ambiente onde eles vivem.
b) Os seres vivos que, originalmente eram agrupados em dois Reinos (Vegetal e
Animal), são, atualmente, divididos em cinco Reinos: Monera, Protista, Fungo,
Vegetal e Animal.
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c) Os Vírus estão excluídos dos Reinos propostos por Whittaker porque
são acelulares.
d) A espécie é a unidade taxonômica básica do sistema de classificação
biológica e deve ser grafada com destaque dentro do texto e precedida
pelo nome genérico.
e) Euraphia rhizophorae, Crassostrea rhizophorae e Crassostrea brasiliana
são espécies de invertebrados que vivem em estuários. Com base nos
princípios da nomenclatura biológica, podemos concluir que há maior
grau de parentesco entre Crassostrea rhízophorae e Crassostrea
brasiliana do que entre Euraphia rhizophorae e Crassostrea rhizophorae.
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5. Associe os seres vivos relacionados na coluna 1 com 
suas respectivas características na coluna 2:

1. Vegetal ( ) pluricelular eucarionte e heterótrofo, com nutrição por
absorção

2. Animal ( ) unicelular, procarionte, autótrofo por quimiossíntese
e/ou fotossíntese

3. Protista ( ) pluricelular, eucarionte e autótrofo por fotossíntese
4. Fungo ( ) unicelular ou pluricelular, eucarionte, heterótrofo, com

nutrição por absorção
5. Bactéria ( ) unicelular, eucarionte, heterótrofo, com nutrição por

digestão
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A sequência correta é:

a) 2, 5, 1, 4 e 3 

b) 2, 3, 1, 5 e 4 

c) 4, 3, 2, 1 e 5 

d) 4, 5, 1, 2 e 3 

e) 2, 3, 1, 4 e 5
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