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01 - O que são seres unicelulares e pluricelulares?

• Unicelulares são seres que possuem apenas uma célula e 
pluricelulares possuem duas ou mais células.



02 – Como se chama o instrumento para observar 
células?

• Microscópio



03 – Quais as características das células 
procariontes?

• Seu material genético é espalhado no citoplasma, não possui 
organelas.



04 – Quais as características das células eucariontes. 
Tanto animal quanto vegetal?

Células eucariontes possui o material genético envolto em uma 
membrana (núcleo), possui organelas. A vegetal tem de diferente 
da animal a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto.



05 – Em quais partes se dividem as células e para 
que serve cada uma delas?

• As células se dividem em 3 partes. Membrana, citoplasma e 
núcleo. Membrana envolve e protege a célula, citoplasma 
onde contém as organelas e preenche as célula e o núcleo 
onde está o material genético, ou seja coordena a célula.



06 - O que são tecidos e órgãos?

• Tecidos é o conjunto de célula que faz determinada função. 
Órgão é o conjunto de tecidos semelhantes.



07 – Quem inventou o microscópio?

• O microscópio foi inventado por Robert Hook.



08 – O que é ciclo vital?

• É o termo usado para expressar o ciclo da vida de um ser, ou 
seja, incluindo todas as fases e etapas. Nasce, cresce, reproduz 
e morre.



09 - O que é respiração celular e fotossíntese?

• Respiração celular é a capacidade do ser vivo transformar 
açúcar e oxigênio em energia. Fotossíntese é a capacidade do 
ser vivo transformar matéria inorgânica em orgânica através da 
luz.



10 – Dê exemplo de como os vegetais e animais 
reagem ao ambiente.

• Vegetal: O girassol que se movimenta no decorrer do dia. 
Animal: Uma pessoa que treme com a baixa temperatura.



11 – Quais os tipos de reprodução. Dê exemplos.

• Assexuada: Não há envolvimento de gametas. Ex: divisão 
binária ou bipartição, brotamento e regeneração.

• Sexuada: Há envolvimento de gametas. Ex: conjugação. 



12 – Quais das reproduções da  a maior 
variabilidade genética?

• Sexuada, pois a assexuada forma clones enquanto a sexuada 
tem uma mistura de genes dos pais.



13 – O que é hereditariedade?

• É a capacidade de passar os genes dos pais para os filhos.



14 - O que é mutação?

• Mutação são mudanças dos genes que podem causar 
alterações nos seres.



15 - O que é seleção natural?

• A seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais 
adaptados a determinada condição ecológica, eliminando 
aqueles desvantajosos para essa mesma condição.



16 – Quem foi Lamarck e qual sua teoria?

• Foi um naturalista francês que desenvolveu a teoria dos 
caracteres adquiridos ou seja Lei do uso e desuso. Muito usa 
hipertrofia, pouco usa atrofia.



17 – quem foi Darwin e qual a sua teoria?

• Foi um naturalista britânico que alcançou fama ao convencer a 
comunidade científica da ocorrência da evolução e propor uma 
teoria para explicar como ela se dá por meio da seleção 
natural. Onde o meio selecionava os mais aptos.



19 – Qual a diferença da teoria de Darwin e 
Lamarck?

• O meio para Lamarck modificava o ser e para Darwin 
selecionava o ser. Ex: Girafas para Lamarck de tanto esticar o 
pescoço, ele cresceu para alcançar as folhas mais altas. Já para 
Darwin existiam girafas de pescoço curto e longo, as de 
pescoço curto morreram pois não conseguiram alcançar os 
alimentos enquanto as de pescoço longo viveram e se 
reproduziram.


