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Nós estudamos o consumo de energia elétrica.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Os mecanismos reprodutivos em plantas e animais. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre algum tipo incomum de reprpodução.

ROTEIRO DA AULA
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A REPRODUÇÃOA REPRODUÇÃO
A reprodução de um organismo vivo pode ocorrer de forma assexuada ou sexuada. Há 
organismos que podem se reproduzir de ambas as formas.

Assexuada Sexuada

• Caracteriza-se pela não 
participação de gametas. 

• O descendente apresenta 
material genético igual ao 
do organismo que lhe 
deu origem.

• Ocorre a produção de 
gametas femininos e 
masculinos, que se 
encontram e se unem, no 
processo denominado 
fecundação.
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A REPRODUÇÃO ASSEXUADAA REPRODUÇÃO ASSEXUADA
Planárias podem se reproduzir assexuadamente 
por fissão. 

(1) O corpo do animal sofre uma divisão 
transversal, separando-se em duas partes. 
(2) Cada uma das partes se regenera de 
maneira independente. 
(3) Originam-se dois indivíduos geneticamente 
semelhantes.

As esponjas do mar podem se reproduzir 
assexuadamente por brotamento. 

Os brotos podem permanecer presos ao 
indivíduo que lhes deu origem, formando 
colônias de esponjas.
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A REPRODUÇÃO SEXUADAA REPRODUÇÃO SEXUADA
Homem
(2n = 46)

Mulher
(2n = 46)

Gameta
n = 23

... Por meiose ...
Gameta
n = 23

Zigoto
n = 46

Indivíduo
n = 46

Fecundação
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FECUNDAÇÃO INTERNA E EXTERNAFECUNDAÇÃO INTERNA E EXTERNA
Na fecundação externa, os gametas 
são liberados no ambiente. Os sapos 
e as rãs, anfíbios anuros, são animais 
que realizam a fecundação externa.

Na fecundação interna, os gametas 
masculinos são depositados no interior do 
corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação.

Tubarões machos utilizam os clásperes 
(detalhe ampliado) para introduzir gametas 
na cloaca da fêmea.
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REPRODUÇÃO DAS PLANTASREPRODUÇÃO DAS PLANTAS
As plantas são classificadas em quatro grandes grupos:

Briófitas Pteridófitas Gimnospermas Angiospermas

Gametófito
(n)

Esporófito
(2n)

Produção de gametas por 
mitose no gametângio

Produção de esporo por 
meiose no esporângio

No ciclo de vida de todas elas, alternam-se duas gerações.
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REPRODUÇÃO DAS BRIÓFITASREPRODUÇÃO DAS BRIÓFITAS

Na maioria das briófitas, o gameta 
feminino, denominado oosfera, e o 
gameta masculino, denominado 
anterozoide, são produzidos em 
gametângios de indivíduos distintos.

A água é necessária
à reprodução desses 

organismos.
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REPRODUÇÃO DAS PTERIDÓFITASREPRODUÇÃO DAS PTERIDÓFITAS

Nas samambaias, os esporângios 
estão agrupados em estruturas 
denominadas soros, que podem 
ser visualizadas na parte inferior 
das folhas, nos vários folíolos, 
durante o período reprodutivo.

A água é necessária
à reprodução desses 

organismos.
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REPRODUÇÃO DAS GIMNOSPERMASREPRODUÇÃO DAS GIMNOSPERMAS
As gimnospermas não produzem flores, 
e sim estruturas reprodutoras 
denominadas estróbilos.  Os estróbilos 
masculinos produzem os grãos de 
pólen, e os estróbilos femininos 
produzem os óvulos que abrigam a 
oosfera (gameta feminino).

A água não é necessária
à reprodução desses 

organismos.
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REPRODUÇÃO DAS ANGIOSPERMASREPRODUÇÃO DAS ANGIOSPERMAS
A flor é o órgão especializado na reprodução sexuada das angiospermas. Nela, ocorre a produção dos gametas 
femininos e masculinos. 

Algumas flores produzem 
néctar (solução de água 
e açúcares), que serve de 
alimento a animais que 
atuam como polinizado-
res.

Os frutos se formam 
após a fecundação do 
gameta feminino 
(oosfera) pelo
gameta masculino. O 
óvulo originará a 
semente, e o ovário 
desenvolve-se em fruto.
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Gabarito – D

01. As hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada. Nesses 
organismos, forma-se uma massa de células dividindo-se por mitose, gerando uma 
pequena hidra que se separa do organismo parental e inicia a vida livre. Esse processo é 
conhecido como

a) Divisão binária.
b) Partenogênese.
c) Multiplicação vegetativa.
d) Brotamento.
e) Divisão múltipla.
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Gabarito – A

02. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de 
reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que:

a) Não cria variação genética.
b) Cria variação genética.
c) “Consome” energia.
d) Os descendentes não são duplicatas dos pais.
e) Os descendentes só se reproduzem sexuadamente.
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Gabarito – B

03. Existem diversas formas de reprodução encontradas no Reino Animal, que podem ser 
classificadas em dois grandes grupos: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Sobre isso, 
analise as afirmações abaixo:

I. O brotamento é um processo de reprodução assexuada, que tem como fator positivo o fato 
de necessitar de um gasto energético menor, uma vez que dispensa o acasalamento.
II. A partenogênese, processo em que o óvulo não fecundado desenvolve um novo indivíduo 
diploide, é um mecanismo que pode ser encontrado em invertebrados, como abelhas, e 
algumas espécies de vertebrados, como os peixes.
III. A reprodução sexuada, processo que requer a união de duas células haploides, é, de todos 
os mecanismos reprodutivos, aquele que promove a variabilidade genética entre os indivíduos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.          b) I e III.          c) II.          d) II e III.          e) III.
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Gabarito – D

04. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta:

a) A reprodução assexuada não envolve gametas.

b) Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada.

c) Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente.

d) A reprodução assexuada aumenta variabilidade genética.

e) A partenogênese é um exemplo de reprodução assexuada.
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Gabarito – A

05. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, 
de propagar a sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos 
eram incapazes de se reproduzir, entretanto, hoje se sabe que até mesmo bactérias 
apresentam reprodução. Nesses organismos, geralmente, observa-se a divisão de 
uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecido como

a) reprodução assexuada.
b) partenogênese.
c) conjugação.
d) reprodução sexuada.
e) enxertia.



20

ATIVIDADE PARA CASA

Defina o que energia elétrica.
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos estudar eletricidade.
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