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CIÊNCIAS - 7º ANO

APRESENTAÇÃO

 Os seres vivos estão por toda parte. Desde as mais altas montanhas 
cheias de neve até os mais profundos dos oceanos ou muitos metros abaixo 
da terra, há seres vivos. Até mesmo na cidade, onde moramos, existem 
diversos seres vivos que vivem ao nosso redor - ou mesmo DENTRO da 
gente!

 E há seres vivos de todos os tamanhos, formas e cores. Há desde as 
minúsculas bactérias, formadas por uma única célula, até as enormes 
baleias. Existem animais que voam, que rastejam, que nadam e aqueles 
que, quando adultos, vivem fixos, sem se locomover.

 Estudar os seres vivos pode ser uma grande aventura, cheia de 
descobertas e surpresas. Sempre nos surpreendemos com uma forma 
nova, umas cores que nunca vimos, relações estranhas e interessantes... 
Sempre há algo para desvendar! 

 Este caderno, então, foi produzido pensando em ajudar você a 
descobrir o que os seres vivos têm de especial, de uma maneira divertida e 
investigativa.

 Aproveite.

Declev Reynier Dib-Ferreira

Professor de Ciências 
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ECOSSISTEMAS

 Essa palavra um pouco esquisita, "ecossistema", está em nossa vida diariamente. Quando 
vamos a uma praia, quando viajamos e vamos a uma floresta, quando ouvimos falar da Amazônia... tudo 
isso são ecossistemas.
 Ora, onde os animais "moram"? Eles moram am algum lugar! As plantas não vêm da loja de 
flores! Elas estão em algum lugar. Esses locais são os ecossistemas: a casa dos seres vivos.
 Cada ecossistema é diferente tanto nas plantas que lá habitam, quanto nos animais, na 
quantidade de água que existe, no tipo de solo, na temperatura, etc.
 É isso o que vamos aprender agora: como entender e como diferenciar os ecossistemas.

Adaptações

Água
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ECOSSISTEMAS
 Você sabe o que é um ecossistema? Não? Ah, sabe sim! Com certeza, você já visitou algum e 
você sabe o nome de vários deles. Só não sabe que sabe. Vamos ver...

 Comece pensando nesta pergunta: Onde vivem os seres vivos? “Na natureza”, você responderia. 
Sim, na natureza, mas... a natureza é toda igual? Claro que não! Uma floresta não é igual ao deserto; o 
deserto é bem diferente de uma praia; uma praia não é igual a um pântano; um pântano é bem diferente 
do sertão... E tudo isso é natureza!
 Cada um desses locais é um ecossistema. Então, viu como você conhece e sabe o que é um 
ecossistema? Mas, vamos estudar um pouco mais sobre eles.

De que é formado um Ecossistema?

 Um ecossistema é constituído pelos seres vivos (chamado de “ ”), o local onde eles meio biótico
vivem (chamado de “ ”) e todas as entre eles.meio abiótico relações 
 Vamos entender parte a parte, pois os nomes parecem difíceis, mas não são: 

 Meio Biótico

bio = vida

  é um um termo de origem grega e que significa “vida”. É utilizado, então, em palavras que Bio
tenham alguma relação com os seres vivos e a vida em geral. Veja alguns exemplos: 

 Biologia   - estudo da Vida;
 Biodiversidade - diversidade de Vida;
 Biotecnologia   - tecnologia (pesquisas) ligadas à vida;
 Biografia   - livro que conta a vida de uma pessoa.

 Então, essa foi fácil:

O meio BIÓTICO é a parte viva de um ecossistema: 
são os animais, as plantas, os fungos, etc. 

  Meio Abiótico

 Veja que é a mesma palavra, mas com a letra “a” na frente: Abiótico. Este “a” colocado na frente 
da palavra é um sinal de negação, dizendo que a palavra significa o contrário, ou seja, .sem vida
 Funciona da mesma forma que algumas outras palavras:

 Amoral  - que não tem moral;
 Atemporal  - aquilo que independe do tempo;
 Assintomático - quando não se tem sintoma (uma doença sem sintomas, por exemplo).

 Então, assim também fica fácil:

O meio ABIÓTICO é formado pelos componentes não vivos do ecossistema:
 a água, o solo, as pedras, o clima, a luz solar, etc. 
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E as relações? Que relações são essas?

 Nós dissemos antes que um ecossistema é formado pelo meio biótico, o meio abiótico e as 
relações entre eles, certo? Então, vamos entender essas relações.
 Nós sabemos que os ambientes são diferentes entre si. Alguns têm mais água, outros menos; 
alguns têm solo com mais areia, outros com mais terra preta, ou com mais pedra; alguns ambientes são 
mais quentes, outros mais frios e assim vai. Essas diferenças influenciam nos seres vivos que vivem ali, 
“selecionando” aqueles que vão conseguir sobreviver em cada local.

 Muitas vezes, uma grande rocha pode se partir em pedaços pequenos  ao longo de muitos e muitos 
anos - pela ação do vento, da chuva, do sol e de seres vivos, como fungos e bactérias.

 Essas adaptações são exemplos de como os ambientes influenciam os seres vivos que vivem ali, 
mas os próprios seres vivos também podem modificar o ambiente em que vivem, em uma troca 
constante entre eles. Por exemplo:

 Se você imaginar um local muito quente, com pouquíssima água, muito sol e 
terra arenosa, que vegetal virá à sua cabeça? Exatamente: um ! Os cactos cacto
têm adaptações para sobreviver em locais : suas folhas são em forma inóspitos

de espinhos (sim, os espinhos são as “folhas” dos cactos, pois assim elas não 
perdem água como as folhas “normais”) e seu caule acumula água em seu 

interior. Então, qualquer umidade que possa ter no ar, o cacto consegue 
acumular e guardar para seu uso.

 Então, imagine os animais e as plantas que vivem nesses locais: se eles 
vivem em um ambiente que tem pouca água, eles têm que ter  para adaptações
viver com pouca água; por outro lado, se eles vivem em um pântano, eles têm que 
ter adaptações para viver em um local que seja quase todo coberto de água.
 Vamos a alguns exemplo: 

Modificações que 
os seres vivos têm 

que os permite 
sobreviver em 
determinados 

lugares.

Inóspito: Local seco, árido, 
deserto, difícil de sobreviver.

 O mangue é um ambiente em que o solo é muito argiloso e “mole”. Por 
isso, não é toda planta que consegue se fixar no solo e sobreviver ali. Assim, 
as árvores dos mangues têm raízes que saem do meio de seu tronco e se 
projetam para fora, dando sustentação a elas, naquele solo “movediço”. 
Essas raízes se chamam Raízes Escoras.

 O solo de uma floresta nem sempre é muito rico e fértil. Mesmo assim, 
muitas árvores e plantas diversas podem sobreviver ali. Como? As próprias 
folhas, frutos e galhos que caem, as plantas e animais mortos e outros dejetos 
vão para o solo e são  virando adubo. Assim, a própria floresta é decompostos,
responsável por manter o solo fértil.

Solo bom para 
plantas, com 

boa quantidade 
de  sais minerais 

e matéria 
orgânica

Para reforçar! Responda: 
De que é composto um ecossistema?

O que são as adaptações dos seres vivos?
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R    ELAÇÕES ENTRE SERES VIVOS
 Os próprios seres vivos estão constantemente entrando em relação entre si, sejam animais com 
animais, animais com plantas ou plantas com plantas, sem contar os fungos e os organismos 
unicelulares. 
 Todos estão em constante contato uns com os outros e, muitas vezes, essas relações são tão 
fortes que um não sobrevive sem o outro! Às vezes, uma espécie de planta é totalmente dependente de 
uma espécie animal ou vice-versa. 
 Veja os exemplos a seguir e perceba que você mesmo já conhece muitos deles. Se parar pra 
pensar, você se lembrará de muitos outros.
 Vamos a alguns exemplos: 

Fungos x algas

Plantas x plantas

Animais x protozoários

 Líquen: combinação perfeita entre um fungo e uma alga microscópica

 Os fungos são seres do reino Fungi, como os cogumelos, mofos e bolores. Existem algumas 
espécies de fungos que vivem associados a determinadas espécies de algumas microscópicas, formando 
o que conhecemos pelo nome de . líquens
 Essa associação é tão perfeita que um não sobrevive sem o outro. É uma associação chamada de 
Simbiose. O fungo se beneficia alimentando-se dos açúcares produzidos pelas algas através da 
fotossíntese. A alga, por sua vez,  ganha um local úmido e seguro para viver, dentro do fungo. Com isso, os 
líquens conseguem se instalar em locais inóspitos, como em rochas.

 Trepadeiras e epífitas

 As trepadeiras são plantas que não conseguem se sustentar 
por si só. Elas têm as raízes no solo, mas vão se enroscando e se 
enrolando em outras plantas, como nas árvores, subindo para poder 
pegar a maior quantidade de luz possível. Por isso têm este nome. 
 As epífitas utilizam plantas diversas como suporte. Bromélias, 
por exemplo, como as orquídeas, crescem nos troncos e galhos de 
árvores também para conseguirem mais luz.

 Cupins e os seres em seu estômago

 Todo mundo sabe que os cupins comem madeira. Mas como eles conseguem digerir essa comida 
tão indigesta? Eles têm uma espécie de protozoário que vive em seu intestino e que transformam essa 
madeira em glicose, que pode ser aproveitada pelo cupim. Em troca, o cupim serve como uma boa e 
segura moradia.

Simbiose: relação entre 
dois seres vivos que é 
tão importante a eles 

que se torna obrigatória, 
quando um não 

sobrevive sem o outro.

glicose 
= 

um tipo de açúcar
Animais x plantas

 Formigas e Embaúba: protegendo a sua casa

 Existe um tipo de formiga que utiliza os troncos de uma árvore chamada Embaúba como 
moradia. Os troncos e galhos desta árvore apresentam nós que são ocos, como acontece com o bambu. 
Isso evita que animais herbívoros se alimentem da planta, pois as formigas a protegem. Ou seja, para as 
formigas, um bom local para viver; para a árvore, proteção contra predadores. 
 Leia o texto da próxima página e aprenda mais

Epífita

Trepadeira
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  Morcegos e sementes / Gralha e Pinheiro do Paraná (Araucária)

 Podemos pensar que, quando um animal se alimenta de uma planta, ou de parte de uma planta, 
isso não é bom para o vegetal. Mas nem sempre é assim. Existem exemplos em que o fato de um animal 
se alimentar de uma planta é fundamental para a sobrevivência e reprodução dela, sendo essa, então, 
uma relação que beneficia a ambos. 
 Algumas espécies de morcego se alimentam de frutos, por exemplo. Eles pegam um fruto, 
comem e espalham as sementes por grandes distâncias, seja deixando o fruto cair, seja comendo as 
sementes e as eliminando nas fezes.
 O caso da gralha é outro exemplo importante. Esta ave vive no Sul do Brasil e se alimenta das 
sementes da Araucária, conhecida também como Pinheiro do Paraná. A ave “esconde” sementes dentro 
da terra para comer depois. Muitas destas sementes são esquecidas e brotam, formando novas árvores. 
Ela é uma verdadeira reflorestadora!

 O “dentista” do jacaré

 Imagine  se  uma  ave  entra  na boca de um jacaré... 
Você logo pensará que ele fechará a boca e irá comê-la! Mas 
tem uma espécie de ave que tem toda a liberdade de  entrar 
na boca do jacaré - ele a deixa aberta de propósito - e “passear” lá dentro! Isso é porque essa ave come os 
restos de comida que ficam ente os dentes do réptil, fazendo a limpeza e não deixando, assim, os dentes 
estragarem. 

Animais x animais

Leitura interessante - aprenda mais!

Quando a formiga derrota o elefante e ajuda a salvar o planeta

 Pesquisadores americanos observaram que o comportamento de alimentação de 
elefantes era altamente influenciado por formigas. Isto se deve ao fato de uma espécie de árvore 
(Acácia) servir de moradia para um tipo de formigas. Estes insetos constroem sua colônia sobre o 
vegetal, impedindo que ele seja consumido por elefantes.
 Essas árvores crescem, basicamente, em solos argilosos, formando ilhas de vegetação na 
savana. Os elefantes passam longe dessas ilhas, apesar de abundância de alimento. Foi este fato 
que intrigou os pesquisadores. 
 Para confirmar, foram feitas duas experiências: primeiro, retiraram as formigas das 
árvores e, segundo, colocaram as formigas em outras espécies de árvores que os elefantes 
normalmente comem. No primeiro caso, os elefantes se alimentam dessa espécie, quando 
desprotegidas por formigas. No segundo, os elefantes evitaram as plantas agora cobertas por 
formigas.
 Sendo assim, concluíram que as formigas protegem mesmo os indivíduos da espécie 
Acácia, fazendo com que existam muitas dessas árvores na Savana. 

Fonte: http://scienceblogs.com.br/discutindoecologia/tag/embauba/ 

 Limpeza geral

 Outro exemplo muito parecido é o do gavião carrapateiro. Ele tem este 
nome porque vive nas costas de grandes mamíferos, como búfalos, onde 
encontra refeição farta: os carrapatos que estão parasitando o animal. 

Parasita = Seres que 
retiram os meios de 
sua sobrevivência de 
outros seres vivos, 
prejudicando-os.
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1 - Sem ler novamente o texto, tente relembrar o que você estudou e o que aprendeu e responda 
com as suas palavras: o que é um ecossistema?

2 - Pense em seu bairro como um ecossistema e nós como uma das espécies deste ecossistema. Faça 
uma observação cuidadosa e depois responda: Quem faz parte, em seu “bairro-ecossistema”:

EXERCÍCIOS

a) do meio biótico?

c) Quais relações entre meio biótico e abiótico você pode observar?

d) Quais relações entre os seres vivos deste ecossistema você pode observar?

b) do meio abiótico?

3 - Pesquise e cite outras 3 adaptações de plantas ou animais para sobreviver nos seus ecossistemas: 
a - 

b -

c -
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TEIA ALIMENTAR

 Os ecossistemas têm uma dinâmica própria, uma movimentação interna intensa 
e que não para. Um animal nasce, cresce, se alimenta, reproduz e morre. Enquanto isso, 
milhares de outras formas de vida fazem o mesmo.
 De onde vem a energia para manter todo mundo? Como pode um se alimentar 
do outro e não acabar? Onde tudo começa? E como termina? Pra onde vão os animais e 
plantas que morrem? 
 Para entender tudo isso, vamos estudar agora, as relações de alimentação 
dentro de um ecossistema.

Consumidores

Carnívoro
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COMO OS SERES VIVOS OBTÉM ? O ALIMENTO
 Talvez as relações mais conhecidas e aparentes existentes em um ecossistema sejam as relações 
de alimentação. Os seres vivos precisam de energia para sobreviver. Nós gastamos energia sem parar: 
quando estamos nos movimentando, quando respiramos, quando corremos... Mesmo dormindo  ,
precisamos de energia, pois o corpo não para: o coração continua batendo, o pulmões funcionando etc. 

E de onde vem esta energia que precisamos? Dos alimentos, claro!de  

 Logo, todos têm que se alimentar, desde uma simples bactéria até o maior animal do mundo, a 
baleia, passando pelos fungos e pelas plantas. Todos. 
 Mas como eles fazem?
 Nós, quando estamos com fome  compramos comida no supermercado, levamos pra casa e ,
cozinhamos. Ou então, vamos a uma lanchonete ou restaurante e compramos pronta a nossa comida. 
Ou, até mesmo, comemos as “besteirinhas” que tanto gostamos, como biscoitos ou hambúrgueres. de 
 , você já parou pra pensar como os seres vivos fazem na natureza?Porém
 São diversas as formas  os seres vivos obterem a matéria e energia que precisam que têm para de 
para sobreviver. Alguns se alimentam de outros seres vivos, seja comendo plantas, seja comendo outros 
animais. Outros  o seu alimento, sem depender de ninguém. produzem
 Então, podemos dividir os seres vivos em dois grupos, dependendo de sua maneira de obter a 
energia que precisam:de 

Autótrofos

   auto         =   próprio; de si mesmo; não depende de nada.
   trophus   =   alimentação, nutrição.

 eralmente  quando temos uma palavra iniciando com , significa “pr prio”, ou G , esse termo óauto
seja, que basta por si mesmo. Como em “autossuficiente”.
 Como o final  significa , juntando as duas, a palavra autótrofo ( , ) trophus alimentação auto trophus
significa que es e  ser  vivo  autossuficiente  em relação à alimentação. Ou seja, significa que eles s s es são s  
produzem  próprio alimentoo . Por isso, são também chamados de produtores.
 :Dessa forma

Autótrofos = produtores

 Exemplos de seres vivos autótrofos são as plantas e as algas.

 Os nomes parecem complicados, mas são fáceis de gravar. Vamos entender o que significam:

Autótrofos  =   seres capazes de produzir o próprio alimento.

Heterótrofos  = seres que não são capazes de produzir o próprio           
alimento e, portanto, se alimentam de outros seres vivos.

Para reforçar! Responda: 

O que quer dizer seres autótrofos? Dê exemplos. Qual a importância deles para a vida na Terra?
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Heterótrofos

        heteros  = diferente

 Já sabemos que a parte “ ” vem de , ou seja, alimentação. trofos trophus
 , então, Se os autótrofos são os que são capazes de produzir seu próprio alimento, heterótrofos  
são aqueles que não são capazes de produzir seu alimento. Ou seja, precisam comer, precisam se 
alimentar de outros, precisam consumir. 
 :Assim

Heterótrofos = consumidores

 Exemplos de seres vivos heterótrofos são os animais.

Para reforçar! Responda: 

O que quer dizer seres heterótrofos? Dê exemplos.

 Os seres heterótrofos, ou consumidores, podem ainda ser classificados de acordo com o tipo 
de alimentação que eles têm:

 Herbívoros - São os animais que se alimentam exclusivamente de plantas (dos produtores). 
Apresentam dentes e sistema digestório adaptados para esse tipo de alimentação.
 
 Carnívoros - São os animais que se alimentam de outros animais, ou seja, de carne. Podem ser 
predadores, ou seja, caçadores: atacam outros animais para se alimentar e, para isso, possuem dentes 
caninos pontiagudos e garras afiadas. 

 Onívoros - São os animais que comem tanto vegetais como outros animais. 

 Alem destes três tipos principais, podemos ainda identificar outros hábitos alimentares, 
dependendo da dieta mais ou menos especializada. Vamos ver alguns casos:

 Detritívoros, necrófagos ou carniceiros - São animais que se alimentam de restos e partes mortais de 
outros seres, ou seja, animais mortos. Apesar de comerem carne, como os carnívoros, eles não caçam 
para comer (ex.: urubus, hienas, minhocas).
 Frugívoros - São aqueles animais que se alimentam basicamente de frutas (ex.: alguns morcegos). 
 Nectívoros - Animais que tem se alimentam do néctar das plantas (ex.:  abelhas e borboletas).
 Insetívoros - São aqueles que se alimentam de insetos (ex.: alguns morcegos, tamanduá).
 Hematófagos - Animais que tem o sangue como dieta (ex.: mosquitos, sanguessugas).

Para reforçar! Responda: 

Dê exemplos de animais...

Carnívoros:

Herbívoros:

Onívoros:
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Oxigênio (O )2

Gás carbônico (CO )2

Energia solar

Água e sais minerais

Glicose

Glicose

      Energia da Luz

Água  Gás carbônico                        Oxigênio  Glicose+ +

 Então, as plantas absorvem a luz do sol e  com a energia da luz  transformam substâncias simples  , , ,
como a água e o gás carbônico  em glicose, utilizada como parte do alimento da planta e também ,
armazenada, podendo ser utilizada como fonte de energia e de matéria-prima para seu crescimento e 
desenvolvimento. Neste processo, ainda liberam o oxigênio para a atmosfera.
 Os seres autótrofos conseguem absorver a energia da luz para realizar a fotossíntese graças a 
uma substância de cor verde presente nas suas células, a clorofila. É a clorofila que tem a capacidade de 
absorver a energia luminosa presente na luz solar e transformá-la em energia.
 A clorofila está presente, nas plantas, especialmente nas folhas, por isso elas são verdes. 
Algumas plantas, porém, apresentam também clorofilas em seu caule, como os cactos.

FOTOSSÍNTESE
 Já vimos que os heterótrofos se alimentam de outros seres vivos, seja de plantas, seja de outros 
animais. E os autótrofos, como fazem? Vamos ver agora como os seres autótrofos conseguem produzir 
seu alimento?
 Pense em uma semente que você coloca na terra. Em pouco tempo, esta semente irá brotar e, 
aos poucos, irá crescer. Onde antes só tinha uma pequena semente, agora tem uma planta com suas 
folhas, galhos, raízes. De onde veio a matéria para este crescimento? De onde veio a energia que a de 
planta precisou para crescer?
 Isso mesmo, ela produziu o alimento necessário através da fotossíntese. Outra palavra que 
parece difícil, mas  fácil entender se a dividirmos:fica de 

 Photon  =  luz
 Sýnthesis  =  síntese

 síntese do alimento através da luz. Isso quer dizer que as Portanto, "fotossíntese" quer dizer a 
plantas, por exemplo, conseguem produzir o alimento utilizando a luz solar, por meio da fotossíntese.
 Veja a figura abaixo:

 A fórmula da fotossíntese também pode ser escrita desta maneira:

glicose 
= 

um tipo de açúcar
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CADEIA E TEIA ALIMENTAR
 Podemos perceber,  que o sol é a fonte inicial de toda a energia do planeta Terra. Os seres então,
vivos autótrofos produzem o alimento através da fotossíntese, crescem e servem de alimento para 
outros seres vivos, os consumidores. 
 Já pensou se o sol não existisse? Não existiria vida na Terra, pois todos necessitam se alimentar e 
tudo come !ça com as plantas, os produtores
 Chamamos de  as  alimentares entre os seres vivos nas quais eles se Cadeia Alimentar relações
alimentam uns dos outros. 

 os produtores (plantas) servem de alimento aos consumidores primários (herbívoros como o 
gafanhoto que se alimentam da planta);

 os consumidores primários servem de alimento aos consumidores secundários (carnívoros como o 
sapo que se alimenta do gafanhoto);

 os consumidores secundários servem de alimento aos consumidores do 3º nível (também carnívoros 
como a cobra que se alimenta do sapo);

 os consumidores do 3º nível servem de alimento aos consumidores de 4º nível (carnívoros como o 
gavião que se alimenta da cobra).

Lembre-se: = trophus 
alimentação.

 
Então, nível trófico  « »

refere-se  alimentação.à

 Desta forma, a energia e a matéria que as plantas produziram passam a pertencer e a ajudar na 
sobrevivência de quem se alimentou delas e assim por diante.

Então:

 Como vimos, tudo come os seres produtores, então, eles ça com 
são o  de uma cadeia alimentar. Depois, o segundo primeiro nível trófico
nível trófico  pelos consumidores que comem os produtores é composto
(são os consumidores primários), seguidos pelos consumidores 
secundários (que comem os animais que se alimentam de plantas) e 
assim por diante:

Exemplo de uma cadeia alimentar

 O conjunto de cadeias alimentares de uma determinada regi  forma uma . ão teia alimentar
Analise a imagem na pr xima ó página e observe que os mesmos seres vivos da cadeia alimentar que vimos 
acima estão presentes. 
 Mas... não é só o gafanhoto que come plantas, não é só o sapo que come gafanhoto, não é só a 
cobra que come sapo e  nem só o gavião que come cobras. 
 Você irá perceber, também, que os consumidores primários são todos herbívoros. Os demais 
(consumidores de 2ª ordem, de 3ª ordem, de 4ª ordem) são carnívoros.

 Um grupo de seres vivos muito importante em uma teia alimentar são os . Os decompositores
decompositores são seres vivos que, como o nome diz, decompõem a matéria orgânica morta, ou seja, os 
cadáveres, fezes, restos de vegetais (folhas, galhos), dentre outros. Exemplos de decompositores são 
certas bactérias e fungos, que transformam esse material em sais minerais, água e elementos que 
podem ser re-utilizados pelos produtores, as plantas. Isso é o que se chama de “reciclagem” na natureza, 
um processo fundamental para o equilíbrio de qualquer ecossistema.

CIÊNCIAS - 7º ANO
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Frutos 

Sementes

Plantas

Insetos

Pássaros

Aranhas
Sapo

Capivara

Jacaré

Gavião

Cobras

Exemplo de uma teia alimentar

Para reforçar! Responda: 
Nesta teia alimentar, quais são os:

Produtores:

Carnívoros:

Consumidores Primários:

Herbívoros:

Consumidores Secundários:

Onívoros:

Consumidores da 3ª ordem:

CIÊNCIAS - 7º ANO
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1 - Na sua casa, em seu quintal ou no caminho da sua casa para a escola, quais  você é seres autótrofos
capaz de identificar? Faça uma pesquisa e escreva os nomes de, pelo menos, 10 deles:

EXERCÍCIOS

2 - E quais os  você é capaz de identificar? Faça uma pesquisa e escreva os nomes seres heterótrofos
de, pelo menos, 10 deles:

3 - Descreva com as suas palavras o que quer dizer :fotossíntese

4 - Se você ganhasse uma planta em um vaso, explique em que parte da sua casa colocaria e por quê? 
E como faria para cuidar dela, para que pudesse sobreviver e crescer?

5 - Faça no espaço abaixo (ou no verso da folha) a sua própria teia alimentar. Indique quem são os 
produtores, os consumidores (primários, secundários, etc.) e quem são os herbívoros, carnívoros, 
onivoros e decompositores. Se não quiser desenhar, faça a sua teia com os nomes dos seres vivos .

CIÊNCIAS - 7º ANO
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ECOSSISTEMAS 
BRASILEIROS

 Já entendemos que um ecossistema é composto pelo meio ambiente e os seres 
vivos que o habitam, em constante relação entre eles. 
 Vimos também que os ecossistemas são diferentes, de acordo com a quantidade 
de água, com o clima, o tipo de solo e, consequentemente, os diferentes seres vivos que 
moram ali.
 Agora vamos conhecer - ou melhor, relembrar, porque com certeza você 
conhece - alguns importantes  .ecossistemas brasileiros

Pantanal

Mangues

CIÊNCIAS - 7º ANO
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 Quando se fala em uma grande floresta, logo nos vem à mente a Floresta Amazônica - sobre a 
qual falaremos mais adiante. Mas nós, que moramos no Rio de Janeiro, estamos dentro da área de uma 
outra floresta, chamada  igualmente importante e uma das florestas mais ameaçadas do Mata Atlântica,
mundo. Vamos conhecer um pouco e entender porque ela está correndo perigo.

 Mata Atlântica

 O clima varia muito, indo desde os mais amenos, ao sul, até o semiárido no nordeste. Além disso, 
o relevo é acidentado em diversos locais, com grandes montanhas - como aqui no Rio de Janeiro. Por 
conta da grande extensão, da variabilidade do clima e do terreno que ocupa (indo do litoral a grandes 
montanhas), ela é muito variada e, por isso, com grande . biodiversidade

 A perda da Mata Atlântica é muito grave, 
pois existem milhares de espécies de fauna e 
flora que vivem e dependem dela:

 Mais de 20 mil espécies de plantas; 
 270 espécies conhecidas de mamíferos; 
 992 espécies de pássaros; 
 197 répteis; 
 372 anfíbios; 
 350 peixes. 

 Originalmente, a mata atlântica cobria cerca de 10% do território 
nacional, e estendia-se ao longo de 17 Estados: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Piauí. 
 Hoje, porém, ocupa apenas cerca de 10% da cobertura original.

 Por que isso acontece? Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, diversos ciclos de 
extrativismo e produção se sucederam, fazendo com que a floresta fosse constantemente destruída: a 
extração do pau-brasil, a produção de café, a criação de gado, dentre outros. 
 Outro fator importante é o crescimento das cidades e a intensa construção nas áreas em que, 
antigamente, estava a floresta, pois a maior parte da população brasileira vive exatamente nesta faixa de 
terra, no litoral. 

 Exemplos de vegetação da Mata Atlântica: 

 Árvores como pau-brasil, jacarandá, peroba, 
jequitibá-rosa, cedro, ipê-rosa, palmito...
 Palmeiras
 Plantas como bromélias, begônias, orquídeas, 
cipós e briófitas

 Exemplos de espécies animais da Mata Atlântica:

 Primatas como mico-leão-dourado, bugio, 
muriqui
 Tamanduá bandeira  
 Tatu-canastra 
 Arara-azul-pequena 
 Anta
 Capivara
 Felinos como a onça pintada e a jaguatirica 

 Muitas delas são endêmicas e, por isso, não 
conseguem viver em outro lugar!
  Vamos conhecer alguns seres vivos que 
moram neste ecossistema:

Leia mais sobre a Mata Atlântica neste site:
http://www.sosma.org.br

Confira o mapa: a área 
mais clara é onde a 

Mata Atlântica ocorria 
originalmente. A área 
mais escura é o que 

resta dela.

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_02_dma.asp

Seres que só vivem em determinado lugar.

Como vimos antes, 
bio vida quer dizer . 

Então, biodiversidade 
quer dizer a 

diversidade de vida de 
determinado lugar.

É toda atividade de coleta de produtos 
naturais. Pode ser de origem mineral, 
animal, ou vegetal. Ex.: extração de 

madeira, de frutos, etc.
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 Amazônia

 A Floresta Amazônica é a maior floresta do planeta, ocupando a Região Norte do Brasil e 
cobrindo  cerca de metade do território brasileiro! Mas ela não está só no Brasil: apesar de a maior parte 
estar no nosso país, a floresta cobre partes de outros 8 países: Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, 
Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

 O solo dessa floresta, apesar de parecer muito rico, é pobre em nutrientes. A maior parte dos 
nutrientes, na verdade, está na própria floresta, nos troncos, folhas, frutos. Quando as plantas morrem 
ou partes delas caem no chão, são decompostas e retornam ao solo. Assim, os sais minerais podem ser 
novamente absorvidos por outras plantas, estando sempre circulando pelos vegetais da floresta.

 Macacos diversos:  
Uirapuru, Mico de 
cheiro, Uacari, 
Parauacu, Sagui-
imperador, Macaco-
Aranha, barrigudo...
 Arara-vermelha
 Preguiça
 Quati

 Capivara
 Tartaruga da Amazônia
 Jacaré-açú
 Sucuri
 Onça Pintada
 Tatu-galinha
 Papagaio
 Ariranha
 Sagui-leaõnzinho

 Palmeiras
 Jequitibá
 Castanha do Macaco
 Pau mulato
 Sumaúma
 Copaíba
 Castanheira

 Pau Rosa
 Sucupira Preto
 Abricó do macaco
 Mogno
 Jatobá
 Angelim rajado
  Acapu

Leitura interessante - aprenda mais!

Brasil, país de mamíferos

 N o  m u n d o  t o d o ,  s ã o  c o n h e c i d a s 
aproximadamente 5,5 mil espécies de mamíferos, 
entre roedores, felinos, primatas, cetáceos e vários 
outros grupos. Dessas, cerca de 12,7% estão no Brasil 
(701 espécies), o que faz do país um dos lugares com 
maior diversidade de mamíferos do mundo.
 A maioria dos mamíferos brasileiros está 
na Amazônia, que abriga 399 espécies. “Há áreas na 
floresta amazônica para as quais ainda não temos 
levantamento de espécies. A diversidade deve ser 
bem maior do que sabemos: há muitas espécies a 
descobrir!”, revela o biólogo Luiz Paulo Pinto.
 A grande diversidade de espécies, apesar de 
ser uma alegria, traz também uma preocupação. Dos 
701 mamíferos encontrados no Brasil, pelo menos 85 
estão ameaçados de extinção.

Texto adaptado deste site: 
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/brasil-pais-de-mamiferos

Conheça algu da Amazônia:ns animais Conheça também algumas árvores da Amazônia:

Imagem retirada de: https://maps.google.com

 Veja no mapa abaixo como a Amazônia é 
enorme: ela é a parte mais escura, ao norte do 
Brasil...

 É nesta região que se situa a maior bacia hidrográfica do planeta, 
com o  maior volume de água doce do mundo. Com números tão grandes e 
ocupando uma área tão extensa, não é de se admirar que ela seja um dos 
ecossistemas mais ricos do mundo, com uma imensa diversidade de 
vegetais e animais. As árvores podem chegar a mais de 40 metros de altura! 

É toda a região no 
entorno de um rio, 

formada também pelos 
rios menores que 

deságuam no rio principal.

É a perda de água do 
solo através da 

evaporação e a perda 
de água da planta 
pela transpiração. 

 Na Amazônia chove muito, devido à evapotranspiração. Nos 
troncos das árvores  podem ser encontradas muitas trepadeiras e epífitas, 
como cipós, orquídeas, liquens e samambaias, buscando a luz do sol. 
Muitos animais vivem nas copas das árvores e também no chão.
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 No Pantanal os terrenos são, em geral, arenosos e planos, e por isso são constantemente 
alagados, formando inúmeras lagoas cheias de vida. Com isso, a região é rica em fauna: são 263 espécies 
de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis, 656 espécies de aves, dentre outras.
 A vegetação do Pantanal varia, pois nas partes mais baixas predominam as gramíneas, plantas 
rasteiras; nas áreas mais altas, encontramos árvores, arbustos e plantas rasteiras

 Pantanal

 Jacaré
 Ema
 Arara 
 Jaburu
 Ariranha
 Cachorro-do-Mato
 Guaxinim
 Jaguatirica
 Lobo-Guará
 Lontra
 Onça Parda
 Onça-Pintada

 Tamanduá-Bandeira
 Tamanduá-Mirim
 Tatu-Canastra
 Bugio
 Macaco-Prego
 Capivara
 Cutia
 Paca
 Anta
 Cervo-do-Pantanal
 Veado-Catingueiro

 Traíra
 Piraputanga
 Pintado
 Palmito
 Pacú
 Jaú

 Dourado
 Corimbatá
 Cará
 Barbado
 Bagre
 Arraia

Conheça alguns animais do Pantanal:

E, claro, como é um local com muita água, há muitos 
peixes:

Acima, o Jaburu, ave típica do Pantanal. Abaixo, a 
área mais clara no mapa é a região do Pantanal.

 O Pantanal é uma das maiores planícies inundadas do planeta, 
coberta por vegetação diversa, ocupando 1,8% do território brasileiro. Está 
localizado bem no centro da América do Sul, e, no Brasil, cobre uma parte do 
sul de Mato Grosso e do noroeste de Mato Grosso do Sul. Também engloba 
uma parte do Paraguai e da Bolívia (onde é chamado de «chaco boliviano»).

É uma região de 
superfície relativamente 

plana, com pouca ou 
nenhuma variação de 

altitude, sem 
montanhas, por 

exemplo. Na maioria das 
vezes, são regiões de 

baixas altitudes.

Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura.

 Ele é tão importante que foi considerado pela UNESCO Patrimônio 
Natural Mundial e Reserva da Biosfera.

Leitura interessante - aprenda mais!

Pantanal é esperança para futuro do planeta

 Um estudo sobre a vegetação do pantanal e o gás carbônico (CO ) oferece uma nova esperança para a 2

salvação do planeta. O gás carbônico (Co ) é um gás causador do Efeito Estufa. 2

 Quando os níveis de CO  aumentam, a vegetação do pantanal absorve muito mais carbono do que 2

quando os níveis estão baixos. Ou seja: os pantanais protegem a Terra do , fenômeno que aquecimento global
está fora de controle, segundo estudos.
 Os pesquisadores descobriram que a seca, por outro lado, paralisou a capacidade das plantas de 
absorver carbono, que isto só funciona quando os pantanais estão intactos. Por isso têm que ser preservados.

Texto adaptado deste site: http://www.epochtimes.com.br/pantanal-uma-esperanca-para-o-futuro-do-planeta/
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 O Cerrado é uma região caracterizada por árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas.  A 
"marca registrada" do cerrado são seus arbustos de galhos retorcidos.
 Este ecossistema ocupa a região central do Brasil, cobrindo partes dos estados de Minas Gerais, 
Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás. O cerrado cobria originalmente cerca de 20% 
do território nacional.
 O clima do cerrado apresenta duas estações bem definidas: uma chuvosa e uma seca.  
 Apesar da aparência seca, nesta região encontram-se três das maiores bacias hidrográficas do 
país, e é no cerrado que nascem grandes rios brasileiros, como o São Francisco.
 O solo não é rico e é arenoso. Assim, então as raízes da vegetação são bem profundas, em busca 
de água. 

 Cerrado

Conheça alguns animais do Cerrado:

 Anta
 Cervo 
 Onça-pintada
 Cachorro-vinagre
 Lobo-guará
 Lontra
 Tamanduá-bandeira
 Gambá
 Ariranha
 Gato-palheiro

 Veado-mateiro
 Cachorro-do-mato
 Macaco-prego
 Quati
 Queixada
 Porco-espinho
 Capivara
 Tapiti
 Preá

 Caatinga

Veja  abaixo um exemplo de uma árvore retorcida do cerrado.

 A caatinga ocupa cerca de 10% do território nacional, cobrindo parte dos estados da Paraíba, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia (região Nordeste) e 
parte do norte de Minas Gerais (região Sudeste). É o Sertão Nordestino, que é uma região muito seca, 
caracterizada por solo arenoso, temperaturas bem altas e baixo índice de chuvas.
 A vegetação da caatinga, portanto, é adaptada às condições de aridez, típica de regiões semi-
áridas, perdendo folhagem durante a estação seca. Encontramos arbustos com galhos retorcidos e com 
raízes profundas, muitos cactos e bromélias. As folhas são de tamanho pequeno, para a planta não 
perder muita água. Conhece-se cerca de 1000 espécies de plantas da caatinga.

 A fauna (ou seja, os animais) possui poucos indivíduos de cada espécie. Já foram identificadas 17 
espécies de anfíbios, 44 de répteis, 695 de aves e 120 de mamíferos (876 espécies de animais 
vertebrados). Dos invertebrados, ainda se conhece muito pouco.
 A caatinga é considerada o menos conhecido e estudado dos ecossistemas brasileiros.

Era na Caatinga que vivia a . Por causa do corte de árvores e ararinha-azul
do tráfico ilegal, a população se reduziu até ter apenas um único 

indivíduo, que desapareceu em 2000. Agora existem somente cerca de 
70 indivíduos em cativeiro, e ela está extinta na natureza!

Conheça algu da Caatinga:ns animais Conheça também algumas plantas da Caatinga:

 Veado-catingueiro
 Preá
 Gambá
 Sapo-cururu
 Cutia
 Tatu-peba

 Ararinha-azul
 Asa-branca
 S a g u i - d e - t u fo s -

brancos

Arbustos: aroeira, angico e juazeiro
Cactos: mandacaru, xique-xique e xique-xique 

do sertão
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 Esse ecossistema tem este nome por ser, justamente, a área em que se encontra o pinheiro-do-
paraná, de nome científico , sendo esta a árvore que domina esta área. Araucária angustifolia

 Mata de Araucária

CIÊNCIAS - 7º ANO

 As Matas de Araucárias Atualmente, são já ocuparam cerca de 2,6% do território nacional. 
encontradas na região Sul do Brasil e em alguns pontos mais altos da Região Sudeste. Devido ao seu alto 
valor econômico, a Mata de Araucária vem sofrendo forte pressão de desmatamento, especialmente 
pela extração de madeira e ocupação agropecuária, e esta reduzida a 3% da sua área original

 Pampas

 É caracterizado por uma vegetação composta por 
gramíneas, plantas rasteiras e algumas árvores e arbustos.  
 Existem nos pampas cerca de 3.000 espécies de 
plantas, sendo que aproximadamente 400 são gramíneas, 
como capim-mimoso. 
 São pelo menos 385 espécies de aves, como pica-
paus, caturritas e anus-pretos e noventa de mamíferos 
terrestres, como guaraxains, veados e tatus. 
 No Brasil, ocupa uma pequena extensão bem ao sul, 
no estado do Rio Grande do Sul.

 Suas sementes, conhecidas como pinhão, são muito apreciadas para comer. Lembram do caso 
da gralha azul, que lemos antes? Leia o quadro abaixo e aprenda mais sobre isso.

Imagem retirada de: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pampa

Leitura interessante - aprenda mais!

Gralha Azul

 Não existe no Brasil uma ligação tão estreita de uma ave com um Estado, como a da Gralha-
azul com o Paraná. O pinhão, semente da araucária, árvore-símbolo do Estado do Paraná, é o 
principal alimento da Gralha-azul no inverno. 
 A Gralha-azul é uma espécie relativamente grande (39cm) de um azul reluzente, cabeça, 
pescoço e peito negros, penas da fronte arrepiadas formando uma espécie de topete, bico forte e 
cauda comprida. Vive na mata, gosta de se reunir em bandos nos pinheiros, os quais ajudam a 
disseminar, pelo ato de desmanchar a pinha no galho, comendo somente um ou outro pinhão, 
enquanto a maioria das sementes cai no solo e germina.  
 A Gralha-azul tem o hábito de enterrar pinhões. Ela segura o pinhão no bico de modo que a 
parte mais pontiaguda seja introduzida no solo. Encontrado o local correto, ela pressiona-o a entrar, 
conferindo-lhe golpes com o bico, até a completa introdução. E conclui seu trabalho colocando 
algum material das redondezas (folha, pedra, galho) em cima do local remexido, de forma a 
camuflar ou disfarçar o feito realizado.
 Além de contribuir na tarefa de reflorestar o Paraná, a Gralha-azul, é um símbolo protegido 
por lei. 

Texto adaptado deste site: http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=103
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 Ecossistemas Costeiros - Mangues e Restinga

 Esses dois ecossistemas costeiros geralmente estão associados à Mata Atlântica, ocorrendo 
dentro de seus domínios. 

Mangues

 Os manguezais nascem no encontro do rio com o mar. É nesse encontro da água doce do rio com 
a água salgada do mar e as flutuações das marés que cresce a vegetação típica do mangue. Ele pode 
ocorrer por todo o litoral do Brasil, assim como em grande parte dos litorais de muitos países pelo 
mundo, sendo encontrado na Oceania, África, Ásia e outros países da América.

 São poucas as espécies vegetais que conseguem sobreviver nesse ambiente, porque é muito 
salgado. Mas, mesmo com a pequena variedade de espécies, o mangue ainda é considerado um dos 
ambientes naturais mais produtivos e importantes do Brasil. É no mangue que muitos animais se 
reproduzem, sendo um berçário para muitas espécies.
 São apenas três tipos de árvores que compõem o mangue: 
 Mangue-vermelho -  Rhizophora mangle
 Mangue-preto -  Avicennia schaueriana
 Mangue-branco - Laguncularia racemosa
 O solo do mangue é bastante rico em nutrientes e matéria orgânica, sendo um solo lodoso (como 
uma lama). Por conta das características do local, sua vegetação tem adaptações para sobreviver com 
tanto sal e no solo lodoso e instável.

 São diversos animais que vivem no mangue. O mais conhecido, que também aparece em grande 
quantidade, são os caranguejos. Mas no mangue também tem moluscos, aves, jacarés, peixes diversos, 
crustáceos, etc.

Restinga
 As restingas são formações vegetais que cobrem as areias litorâneas - a faixa de areia das praias. 
Este ecossistema é muito afetado pela ação dos ventos e das águas marinhas e, por causa disso, a 
vegetação varia muito. 
 Algumas espécies de plantas são típicas da restinga, como a bromélia terrestre (Aechmea 
nudicaulis Andira legalis) e o angelim da praia ( ).
 Muitos animais vivem neste ambiente, como os caranguejos, aranhas, baratas, aves diversas, 
corujas, pererecas. Uma borboleta que vive na restinga é muito importante e só existe no Rio de Janeiro. 
Vamos conhecê-la:

Leitura interessante - aprenda mais!

Borboleta da restinga

 A borboleta da praia ou borboleta da restinga ( ) possui 10 cm. Suas asas são Parides ascanius
pretas com faixas brancas, com pares de asas inferiores acrescentando vermelho e rosa em alguns 
indivíduos. Atualmente, a espécie é muito encontrada na região da praia de Atafona, município de 
Campos, Rio de Janeiro.
 A  é em áreas de restingas do litoral norte fluminense. Na fase de Parides ascanius endêmica 
lagarta, alimenta-se  da planta “jarrinha”, vegetal da espécie . A apenas Aristolochia macroura
espécie sofre processo de extinção em virtude da especulação imobiliária. Se esta planta acabar, a 
lagarta ficará sem sua fonte de alimentação. 
 Na fase adulta, a espécie desenvolve uma defesa que a torna implacável: ao ser ingerida, 
causa a morte do predador. 

Texto adaptado deste site: http://www.infoescola.com/insetos/borboleta-da-restinga/
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EXERCÍCIO

1 - Faça uma pesquisa e pinte, no mapa do Brasil abaixo, os ecossistemas brasileiros, cada um de uma 
cor, a sua escolha. Escreva o nome do ecossistema e o nome de três animais e duas plantas 
encontradas em cada um:

CIÊNCIAS - 7º ANO
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A Origem da Vida

 De onde viemos? Como surgiu toda esta diversidade de vida na Terra? E, nós, os 
seres humanos, como viemos parar aqui?
 São diversas as tentativas de explicações para a origem da vida. A religião tem 
suas explicações; a ciência, as dela. 
 Vamos conhecer algumas teorias e os argumentos que os defensores de cada 
uma delas utilizam em suas defesas.

Extraterrestres?

Explicações para fatos da natureza 
que são estudados pelos cientistas 

na busca de sua comprovação.

CIÊNCIAS - 7º ANO
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 Antes de a Ciência se desenvolver e de surgirem os experimentos  sobre a origem dos seres vivos, 
as ideias mais aceitas eram as religiosas e mitológicas. 

E    XPLICAÇÕES RELIGIOSAS E MITOLÓGICAS

 Os defensores do criacionismo cristão crêem que Deus criou o universo e os seres vivos de forma 
sobrenatural, baseando a sua crença em uma leitura literal do mito da criação conforme descrito na 
Bíblia, no livro do Gênesis. Rejeitam, portanto, a idade do universo e da Terra e o surgimento da vida 
conforme a ciência moderna descreve. 

Criacionismo

 Porém, como não se pode simplesmente - e sempre - negar a Ciência, faltando ao criacionismo 
outras provas de suas ideias que não sejam as que estão escritas nos livros, como a Bíblia, atualmente as 
ideias vêm mudando. Muitos religiosos, hoje, não são mais estritamente criacionistas: continuam 
acreditando na criação divina, mas aceitam ao mesmo tempo as teorias da evolução e do Big-Bang. É o 
que se chama de "criacionismo evolucionista". Então, para eles, estas teorias científicas não negam a 
origem divina do mundo, apenas descrevem o método com que Deus criou todas as coisas.

 Mas a Ciência está constantemente desenvolvendo pesquisas sobre o tema e encontrando 
evidências que contam outra história... e o que acontece quando a pesquisa científica chega a conclusões 
que contradizem a interpretação criacionista, quando contradiz o que está escrito nos livros sagrados? 
Os criacionistas simplesmente rejeitam as conclusões da pesquisa ou a sua metodologia, ou seja, a sua 
forma de realização.

 Muitas destas ainda resistem até hoje, pois, apesar do avanço 
científico, diversas religiões explicam a origem no universo e dos seres vivos 
de maneira particular, obedecendo a seus livros sagrados. Essas ideias, 
porém, não são aceitas pelos cientistas. A ciência só aceita o que pode ser 
provado através de suas pesquisas e experimentos.

Refere-se às histórias 
baseadas em tradições e 

lendas feitas por 
diversos povos para 

explicar o universo e a 
criação do mundo.

 Segundo esta crença, o universo e tudo o que existe foi criado por Deus, há 
menos de 10 mil anos, em apenas seis dias (no sétimo dia Deus "descansou"). 
Sempre através de palavras, no primeiro dia, ele fez a luz e separou o dia da noite; no 
segundo dia, ele criou o céu; no terceiro dia, a terra e o mar, as árvores e as plantas; 
no quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas; no quinto dia, os peixes e as aves; e, no sexto 
dia, ele criou os animais e, por fim, ele fez o homem e a mulher (Adão e Eva) à sua 
imagem e semelhança. 

 Para os criacionistas, as espécies de seres vivos foram criadas separadamente, uma a uma, por 
Deus, sem ligação de parentesco e evolução entre elas. Ou seja, esta crença não acredita que as espécies 
se modificam com o passar dos séculos, se transformando e se adaptando às mudanças ocorridas no 
ambiente.

Pintura de Michelangelo, na Capela Sistina 
(no Vaticano, Roma), que retrata a criação 

de Adão, por Deus.
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 Uma das hipóteses (explicações) dos cientistas do passado para o surgimento da vida era a 
hipótese da . Isso quer dizer que estudiosos de antigamente acreditavam que os Geração Espontânea
seres vivos surgiam espontaneamente da matéria bruta, não precisavam vir de outro ser vivo. 
 Então, em uma poça d'água ou num pedaço de carne, por exemplo, poderiam "surgir" seres 
vivos do nada. Com esta hipótese, estaria explicado o surgimento de vida na Terra.
 Porém, esta hipótese foi descartada, comprovando-se ser falsa por meio de diversos 
experimentos. Essas experiências comprovaram que uma vida só pode surgir vindo de outra vida. Ou 
seja, que somente um ser vivo pode dar origem a outro ser vivo. 

 Mesmo comprovando-se que a vida só surge a partir de outra vida, essa teoria - chamada de 
biogênese - não explica como a vida surgiu na Terra e como as espécies se desenvolveram e se 
modificaram ao ponto de termos a biodiversidade de hoje. 
 Para explicar o início da vida na Terra atualmente, há duas outras teorias aceitas pelos cientistas, 
as quais veremos a seguir.

E O QUE DIZ A CIÊNCIA?

 A Ciência não crê naquilo que não pode ser comprovado, seja através de observações da 
natureza, seja através de experimentos. Os cientistas produzem  para o que querem explicar e, hipóteses
depois, buscam comprovar ou desmentir estas hipóteses, através de suas pesquisas. 

 Com um conjunto de hipóteses - que vão sendo constantemente testadas, comprovadas ou 
descartadas - os cientistas formulam as suas teorias e explicações, que passam a ser aceitas ou não, 
dependendo das provas que possam ter.
 Ou seja, os cientistas podem inicialmente "crer" ou "achar" que as coisas acontecerem desta ou 
daquela maneira, mas estão sempre tentando comprovar o que pensam. Às vezes conseguem 
comprovar, e este pensamento passa a ser aceito por todos. Às vezes, não. 
 Vamos conhecer um pouco da história da ciência e da teoria mais aceita, hoje, para a explicação 
do surgimento da vida na Terra.

Hipóteses são explicações prováveis para determinados acontecimentos particulares ou locais, 
explicações estas que se busca comprovar ou descartar por observação ou experimentos.

Lei da Ciência segundo a qual um ser vivo só pode ter origem a partir de outro ser vivo. Por isso este 
nome:  = vida /  = origem; formação. Pode ser considerada uma lei, e não uma hipótese ou bio gênese

teoria, porque é comprovada por experiência, da qual nenhum cientista tem dúvidas de ser verdadeira.

Geração Espontânea

 Uma das experiências - uma experiência simples, 
que você mesmo pode fazer em casa - foi a do biólogo 
italiano Francesco Redi: ele colocou pedaços de carne em 
diversos frascos. Alguns frascos ele deixou abertos, 
outros ele fechou com a tampa e outros ele cobriu a 
entrada com gaze. Apenas nos frascos abertos "surgiram" 
vermes na carne. Nos que tinham gaze, os "vermes" 
estavam nas gaze, do lado de fora. Nos que estavam 
tampados não tinha nada.
 Acreditava-se, antes, que estes vermes surgiam 
da própria carne, do nada. Redi comprovou que, na 
verdade, estes "vermes" são larvas de mosca. A mosca 
pousa na carne podre, coloca ali os seus ovos, estes ovos 
transformam-se em larvas, que depois viram pupas e 
tornam-se moscas adultas. Ilustração da experiência de Redi.

CIÊNCIAS - 7º ANO

26



 Esta é a teoria mais aceita pelos cientistas, que acreditam que a vida na Terra tenha surgido a 
partir de uma evolução química, a partir da combinação de alguns átomos presentes na atmosfera 
primitiva - carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros. 
 Com o passar do tempo, mudanças climáticas no planeta e tempestades (com muitas descargas 
elétricas em forma de raios) começaram a fazer ligações químicas entre os átomos, originando moléculas 
orgânicas inicialmente muito simples. Em milhares de anos, essas moléculas também foram se 
combinando, originando moléculas mais complexas, até que elas originaram outras moléculas e outras, 
surgindo o ser vivo primitivo, que tinha vida própria e conseguia se duplicar.

 Segundo essa teoria, os seres vivos não surgiram na Terra, mas em outros planetas, e chegaram 
aqui através de esporos, fragmentos de moléculas ou outras formas resistentes que chegaram ao planeta 
Terra através de meteoritos. Esses pedaços que aqui chegaram deram origem à vida na Terra. 
 No início de sua formação, a Terra recebeu milhares e milhares de meteoritos (e ainda recebe), e 
neles poderiam ter chegado esses esporos, moléculas ou outras formas de vida extraterrestres.
 Chegando aqui, eles encontraram condições ideais para a perpetuação da vida, se 
desenvolveram e se diversificaram , dando origem a todos os seres vivos atuais.
 Apesar de ainda válida, essa teoria não é muito aceita, pois a velocidade e atrito com o ar são tão 
grandes quando os meteoritos entram na atmosfera que o aquecimento provocado seria capaz de 
destruir qualquer forma de vida ali existente.
 No entanto, a teoria foi reforçada depois que foram descobertos grandes moléculas orgânicas 
nos meteoritos que caem na superfície terrestre, indicando que elas são comuns no universo e dando a 
entender que realmente há vida fora da Terra.

Teoria da origem extraterrestre

Entende-se como as substâncias químicas 
que têm relação com a vida, produzidas 

pelos seres vivos e essenciais à vida.

Meteoritos são os fragmentos de corpos 
celestes, como os meteoros ou pedaços de 
cometas, que caem na superfície da Terra.

Parte reprodutora de plantas, algas, musgos e fungos,  protistas e bactérias. 
É basicamente uma célula super resistente, que pode ficar "dormindo" até 

que as condições ambientais se mostrem favoráveis à sua germinação. 
Quando o meio é favorável, um novo ser vivo nasce do esporo.

Teoria da Evolução Química

 Como dito, esta é a hipótese mais aceita. Como a 
ciência só aceita aquilo que pode ser provado, um cientista 
chamado Stanley Miller, em 1953, realizou experiências 
em laboratório pelas quais conseguiu demonstrar que, de 
fato, átomos poderiam ser combinados.
 Ele criou em laboratório um instrumento que 
copiava as condições primitivas da Terra e, dentro dele, 
conseguiu “criar” compostos orgânicos. Num recipiente 
que continha uma versão artificial da atmosfera terrestre 
primitiva - com hidrogênio, água, amônia e metano - ele 
disparou cargas elétricas para simular os raios e obteve o 
aparecimento de aminoácidos - moléculas orgânicas que 
formam as proteínas.

Experiência que Miller fez em laboratório. 

Imagem retirada deste site: 
http://professoracaroline.blogspot.com.br
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Leitura interessante - aprenda mais!

Hipóteses e teorias

 Na linguagem do dia a dia, é comum a utilização desses dois termos como se tivessem o mesmo 
significado. Para a Ciência, porém, essas duas palavras são referências a duas etapas diferentes do processo de 
construção do conhecimento.
 A partir da observação de fatos e fenômenos, podem surgir questões para as quais o cientista elabora 
possíveis respostas, a partir dos conhecimentos científicos já disponíveis sobre o assunto. Essas respostas são as 
hipóteses. Essas hipóteses entram em fase de testes para que os cientistas possam deduzir se ela é válida ou não.
 Quando uma hipótese é comprovada em várias situações ou por um grande número de experimentos, 
ela pode se tornar, então, uma . teoria
 Uma teoria não é sinônimo de verdade absoluta, mas serve como uma referência para a formulação de 
novas hipóteses que são, por sua vez, testadas para serem comprovadas ou não.

Texto adaptado do livro Biologia, de J. Laurence.
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1 - O que você pensa sobre isso? Escreva abaixo seu pensamento sobre a evolução dos seres vivos:

EXERCÍCIOS

2 - Como a religião explica o surgimento da vida? E por que a religião  as suas não consegue comprovar
ideias?

3 - Por que a Ciência hoje em dia afirma que não pode surgir vida se ela não vier de outra vida?

4 - Qual a diferença entre as explicações religiosas e as explicações científicas?

5 - Qual a teoria mais aceita pela Ciência para o surgimento da vida na Terra? Por quê?
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A Evolução 
dos Seres Vivos

 Para além da discussão sobre a forma como a vida surgiu na Terra, a Ciência se depara ainda 
com o estudo sobre como a vida tornou-se tão diversa. Ou seja, como a biodiversidade do planeta 
Terra se tornou tão grande; como os seres vivos obtiveram tantas formas, cores, tamanhos 
diferentes?  Como conseguiram ocupar todos os espaços, desde o mar até a terra? 
 É aqui que entra o estudo da , que é muito mais do que "nós viemos dos Teoria da Evolução
macacos", como pensam alguns alunos. E, não, nós não viemos dos macacos! Não é isso que a Teoria 
da Evolução nos diz.
 Vamos aprender um pouco mais sobre isso.

Seleção Natural
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EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES
 Antes de mais nada, vamos ver o que significa a palavra "evolução", no sentido científico desta 
teoria:

Evolução: conjunto de processos que levam a modificações nos seres vivos ao 
longo do tempo, podendo dar origem a novas espécies.

 Então, podemos perceber que a evolução é um "conjunto" de acontecimentos, e não uma coisa 
simples. Se quisermos entender como os cientistas explicam a evolução das espécies, temos que 
entender este conjunto de processos.
 Fazendo suas pesquisas, os cientistas encontraram uma série de evidências 
de que as espécies, apesar de às vezes muito diferentes, têm um certo grau de 
"parentesco", chegando à conclusão, então, que ocorrem modificações nos 
organismos ao longo do tempo, podendo levar ao surgimento de novas espécies.
 Assim, as espécies não são imutáveis, ou seja, elas vêm se modificando ao longo do tempo. Nem 
sempre é fácil achar essas evidências da evolução e os graus de parentesco das espécies. Não são apenas 
aspectos externos, a forma do corpo, por exemplo, que definem esse parentesco. 
 Ora, um morcego voa, mas não é uma ave. Uma baleia vive no mar, mas não é um peixe. O 
morcego e a baleia são mamíferos e, portanto, têm muito mais parentesco e são muito mais parecidos 
evolutivamente entre si do que o morcego com uma ave ou a baleia com um peixe. 
 Então, os cientistas utilizam muitas características em seus estudos e muitas evidências para 
chegar às suas conclusões. Dentre elas, podemos destacar o estudo dos .fósseis

FÓSSEIS
 Os fósseis são registros de seres vivos deixados no solo ou no subsolo e que são conservados 
naturalmente por milhões de anos. Podem ser restos de animais ou de plantas ou apenas seus vestígios.
 A preservação ocorre principalmente em rochas, mas pode ocorrer também em outros 
materiais, como gelo, resinas, solos etc. Podem ser também ossos petrificados, dentes, pegadas que 
ficam marcadas, dentre outras formas. 
 Apenas uma pequena porcentagem dos seres que já habitaram a Terra ficou preservada como 
fósseis. As partes mais duras e resistentes à decomposição, como os dentes, conchas, carapaças e ossos, 
são mais fáceis de serem preservados e, por isso, a maioria dos fósseis é constituída por este tipo de 
restos biológicos. Outras partes também podem se fossilizar, mas é mais raro, pois se decompõem e são 
destruídas rapidamente.
 No processo de fossilização, a matéria orgânica (o corpo do ser vivo) se transforma, aos poucos, 
em um composto mineral, sem perder sua característica física. Dessa forma, em um fóssil há a 
substituição da matéria orgânica de um animal ou vegetal por minerais. 
 Por meio dos fósseis, os cientistas podem descobrir fatos que aconteceram há milhões anos.  O 
cientista que estuda os fósseis chama-se .paleontólogo

Leitura interessante - aprenda mais!

Caçadores de fósseis de dinossauros

 Cerca de 20 pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro partiram para 
o Nordeste do Brasil à procura de fósseis de dinossauros, como ossos, pegadas e dentes. 
 Eles foram para Chapada do Araripe, no Ceará; Sousa, na Paraíba; e a Ilha do Cajual, no Maranhão. No 
passado, esses locais apresentavam condições ideais para a preservação dos vestígios dos dinossauros, como 
pouco oxigênio (o que dificulta a ação dos decompositores) e o soterramento rápido. Por isso têm muitos fósseis.
 A Chapada do Araripe era uma grande laguna onde o material ficava depositado no fundo. Ali foi 
encontrado o fóssil do , dinossauro carnívoro que viveu no local há 110 milhões de anos. Santanaraptor placidus
Em Sousa já foram encontradas pegadas de dinossauro. E na Ilha do Cajual, um dente de espinossauro, espécie 
de dinossauro carnívoro de grande porte que tinha espinhos nas costas e cujo crânio lembra o de um crocodilo.

Texto adaptado deste site: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/cacadores-de-fosseis-de-dinossauros/

Tudo aquilo que 
pode ser usado 
para provar que 

algo é verdadeiro 
ou falso.
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Fósseis de gambás achados na Bolívia
Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/

Fóssil de molusco encontrado em Portugal
Fonte: http://www.cm-batalha.pt/

Fóssil de peixe
Fonte: http://www.brasilescola.com/

Esqueletos fósseis de dinossauros expostos 
no Museu de História Natural de Nova York.

Fotos de Declev Reynier Dib-Ferreira 

Exemplos de fósseis
 Veja nos exemplos abaixo como os cientistas podem, através dos fósseis, recontar a história do 
passado: as marcas dos seres vivos que habitaram a Terra há milhares de anos estão disponíveis para o 
estudo e a pesquisa:
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TEORIAS EVOLUTIVAS
 A partir do estudo de evidências, dos fósseis, do parentesco entre os seres vivos, os cientistas 
desenvolveram hipóteses para a evolução das espécies. Ou seja, desenvolveram explicações para a 
grande diversidade de vida que hoje existe no planeta Terra.  
 Dois destes importantes cientistas foram e . Os dois Jean-Baptiste Lamark Charles Darwin
trabalharam a evolução das espécies, mas deram explicações diferentes às suas causas.
 Vamos conhecer as ideias deles.

Jean-Baptiste LAMARCK

 Lamarck foi o primeiro a tentar dar uma explicação sobre como as espécies evoluem. Seu 
trabalho é baseado na teoria conhecida como "teoria dos caracteres adquiridos" e é também conhecido 
como "lamarckismo", publicado em seu livro de 1809. 
 Seu teoria baseia-se nos princípios do " " e da "uso e desuso transmissão dos caracteres 
adquiridos". 
 Segundo este pesquisador, o uso constante de uma parte do corpo faria esta parte do corpo se 
desenvolver. O não uso de alguma parte do corpo, ao contrário, faria esta parte se atrofiar. Essa 
característica do corpo que foi adquirida pelo uso ou pelo não uso seria, então, passada aos filhos, sendo 
transmitida de geração a geração. Ou seja, órgãos, membros e outras características dos seres vivos que 
fossem usadas acabariam se desenvolvendo e passando para a geração seguinte.

 Vamos usar um exemplo conhecido para explicar a teoria de Lamarck: o pescoço das girafas. 
Antigamente, as girafas tinham pescoços bem menores que o das girafas atuais. Por isso, elas teriam que 
esticar os pescoços continuamente para alcançar a comida, nas árvores. O alongamento continuado do 
pescoço (ou seja, o "uso") teria feito com que ele se alongasse nas primeiras girafas. Com isso, os filhos 
delas nasceriam com pescoços mais longos que seus pais. Isso acontecendo em muitas gerações, teria 
feito com que as girafas tenham o pescoço longo que vemos atualmente.

A girafa mantém o pescoço 
alongado para alcançar as 
folhas mais acima na árvore.

Alonga até o pescoço ficar progressivamente 
mais longo. Essa característica - pescoço um 
pouco mais longo, seria passado aos filhos.

Ancestral de 
pescoço curto.

Imagem retirada de: http://www.not1.com.br/

 Sabemos, hoje, que essa característica adquirida não poderia ser transmitida aos filhos. Apenas 
características presentes nos genes (DNA) são transmitidas aos filhos. Características adquiridas durante 
a vida não são repassadas. É como alguém que ficasse mais moreno porque tomou muito sol ou alguém 
que é muito musculoso porque faz muitos exercícios. Seus filhos não nascerão morenos nem musculosos 
por causa disso!
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Charles DARWIN
 Darwin publicou seu livro "A Origem das Espécies" em 1859. Nele, oferece uma outra explicação 
para a evolução, explicação esta que é a mais aceita pelos cientistas de todo o mundo.

 Vamos ver como Darwin explicaria, por exemplo, os pescoços grandes das girafas: entre as 
girafas com pescoços pequenos de antigamente, teriam nascido também alguns indivíduos com pescoço 
mais longo. Esses, com o pescoço mais longo, conseguiam alcançar a comida na copa das árvores com 
mais facilidade. As girafas que tinham pescoços menores não conseguiriam alcançar a comida e 
morreriam ou estariam mais fracas, ficando em desvantagem na hora de acasalar. Assim, as girafas de 
pescoço longo conseguiriam procriar mais facilmente, transmitindo suas características para seus filhos 
e estes para as próximas gerações, sucessivamente.

 Sabemos que, na natureza, indivíduos mais bem alimentados têm maiores chances de atingir a 
idade adulta e de se reproduzir, repassando suas características aos filhos. Esse, então, é o processo de 
seleção natural: a própria natureza seleciona os indivíduos mais bem adaptados a determinadas 
condições, fazendo com que eles possam se reproduzir mais facilmente, e repassando suas 
características aos descendentes.

 Charles Darwin, contradizendo Lamarck, afirma que a evolução das espécies não se dá pelo uso e 
desuso, mas sim pelo processo de " " dos mais adaptados. seleção natural
 Segundo a teoria de Darwin pequenas variações genéticas podem ocorrer nos organismos ao 
acaso (não pelo "uso ou desuso") e, no caso dessas variações serem vantajosas para os indivíduos, eles 
sobreviveriam e transmitiriam essas características aos seus descendentes.

 Vamos imaginar que o clima de uma determinada região mude de repente. Somente irão 
sobreviver aqueles indivíduos mais resistentes ou que tenham alguma característica que o ajude a 
suportar as novas condições. Como eles estão mais adaptados ao novo clima, poderão se reproduzir e 
passar, aos seus filhos, suas características.
 Leia o texto abaixo e veja um exemplo muito conhecido de como a seleção natural pode 
acontecer:

Leitura interessante - aprenda mais!

O caso das Mariposas Biston betularia

 Esta espécie de mariposa existe de dois tipos: a variedade escura e a variedade clara. A mariposa escura 
era rara e as mariposas claras sempre foram naturalmente mais abundantes e fáceis de serem encontradas nos 
bosques ingleses. 
 Durante a Revolução Industrial, com o crescimento das indústrias, começou o lançamento de gases 
poluentes, o que causou o enegrecimento dos troncos das árvores. 
 Com as árvores mais escuras, ocorreu um aumento das mariposas escuras, que passaram a ser 
encontradas mais facilmente.
 O aumento das mariposas escuras aconteceu devido à ação da seleção natural. 
 A hipótese era que: “Contra um fundo coberto de fuligem, as aves poderiam ver as mariposas mais 
claras melhor e, portanto se alimentar delas”. As mariposas escuras, ao contrário, melhor camufladas, 
sobreviveriam até a idade reprodutiva, deixando filhotes e aumentando a população de mariposas escuras. 
 No entanto, em 1975 foi iniciado um programa de despoluição atmosférica nas áreas industriais da 
Inglaterra, com redução das emissões de poluentes em mais de 90%. Nos anos seguintes ao início do programa, 
foi observado um aumento na frequência das mariposas claras e uma redução da população das mariposas 
escuras. 
 Esses resultados comprovam a ação da seleção natural, que inverteu sua ação.

Texto adaptado deste site: http://polegaropositor.com.br/biologia/o-caso-das-mariposas-biston-betularia/

Seleção Natural
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1 - Você entendeu o que é a evolução das espécies? Explique :com as suas palavras

EXERCÍCIOS

2 - Um fóssil é um registro deixado por algum ser vivo há milhões de anos. Pesquise e escreva quais 
partes ou marcas de seres vivos já foram encontradas como fóssil pelos cientistas pelo mundo:

3 -Imagine uma ave pernalta e bicuda, como a do lado. 
Quais as vantagens de ela ter patas e bicos tão longos?

34

4 - Que explicações Lamarck daria para a evolução desta ave para ela ter patas e bicos tão longos?

5 -  E o Darwin, como ele explicaria o fato desta ave ter patas e bicos tão longos?
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Os diferentes grupos
de seres vivos

 Vamos ver agora como são os diferentes grupos de seres vivos. Quem é mais parecido com 
quem? 
 Sim, sabemos que alguns seres vivos são muito parecidos, têm muitas coisas em comum. 
Outros nem tanto. Mas... somos todos parentes! Todos viemos de uma única origem! 
 Vamos conhecer os seres vivos e veremos que muitas coisas são comuns a todos: todo ser 
vivo é formado por células (a única exceção são os vírus); todo ser vivo se alimenta, se reproduz, 
nasce e morre... 
 Quer saber mais? Vire a página! 

Protista
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D      O INÍCIO AOS DIAS DE HOJE

 Nós aprendemos como a Ciência explica o surgimento da vida na Terra e também aprendemos 
como a Ciência explica a evolução dos seres vivos - através de pequenas mudanças genéticas e da seleção 
natural.

Origem da vida
+ 3,5 bilhões de anosImagem adaptada de: 

http://searacosmica.blogspot.com.br/2011/02/desenvolvimento-pela-criacao.html

 Agora fica a questão: como que, dos primeiros átomos que se juntaram formando moléculas e 
dos primeiros seres unicelulares, temos a grande biodiversidade que temos hoje em dia? Como foi a 
sequência de evolução? Como os cientistas podem chegar às conclusões que chegaram sobre esta 
sequência de evolução? Quais as evidências?
 Vamos entender isso agora e também conhecer as características de cada grupo de ser vivo. 
Inicialmente, examine com cuidado a imagem abaixo, analisando-a de baixo para cima:



Nós, os fantásticos seres vivos - Uma Breve história sobre a evolução

 O nosso planeta é um local muito especial, com uma grande diversidade de seres vivos: 
animais, plantas, fungos, bactérias... Mas será que todos os seres vivos são tão diferentes?
 Pense num cão, num elefante, num porco-espinho e num urso. À primeira vista são muito 
diferentes no tamanho, na cor do pelo, o elefante tem uma tromba, o porco-espinho tem espinhos e o 
urso tem garras. Porém, se os virmos por dentro, reparamos como, afinal, são até parecidos.
 Por exemplo, todos têm um esqueleto, e o esqueleto é feito de ossos iguais e com funções 
iguais no corpo: a cabeça, onde estão os olhos e a boca, patas para andar e costelas a proteger os 
órgãos. Se nos pusermos "de quatro”, também ficamos parecidos com eles. Só não temos a cauda, 
nem as presas do elefante, claro.
 Essas semelhanças acontecem porque estes animais são como que da mesma família, como 
se fossem primos, mais ou menos afastados.
 Se agora olharmos para um cão, um sapo e um pássaro, já vemos mais diferenças. Por 
exemplo, o comprimento das patas e das costelas varia e os pássaros têm um bico. Mas a função 
desses ossos continua a ser a mesma, mesmo com tamanhos e aspectos diferentes. O cão, o sapo e o 
pássaro continuam a ser aparentados, mas são primos bem mais afastados do que o cão, o elefante, o 
porco-espinho e o urso.
 Na verdade, todos os animais são como uma grande família. Mas não se confunda! Isso não 
quer dizer que uns são filhos dos outros. Se bobear, você já ouviu dizer que os homens descendem dos 
macacos atuais. Isso não é verdade. O que é verdade é que os homens e os macacos atuais partilham 
um antepassado comum, que viveu na Terra há muitos, muitos anos. Mais uma vez, como se fossem 
primos. Ora, você não descende dos seus primos, mas tem em comum com eles alguns avós, bisavós, 
trisavós e os avós dos avós dos avós...
 Mas quer saber o que é mais engraçado? É que nós e os outros animais também somos 
parentes das plantas, dos cogumelos e até das bactérias! Na verdade, somos parentes de todos os 
seres vivos que existem ou já existiram.
 Ok, não temos semelhanças visíveis a olho nu com todos eles. Mas, por dentro, na maneira 
como funcionamos, os cientistas descobriram que temos muitas coisas parecidas. Repare bem: todos 
os seres vivos alimentam-se, respiram, reproduzem-se, nascem e morrem. 
 Podemos pensar em todos os seres vivos como fazendo parte da grande . Árvore da Vida
Imagina uma árvore. Uma pequena semente germina e, à medida que vai crescendo, vai formando 
novos ramos. Quando adulta, a árvore tem vários ramos, mas o tronco é um só. No caso da Árvore da 
Vida, , de onde saem os ramos com a semente que deu origem ao tronco é como o antepassado único
os diferentes seres vivos. As bactérias estão num ramo, as plantas em outro, os fungos em outro e os 
animais, ainda, em outro. E dentro desses ramos há mais ramos e por aí em diante...
 Tal como acontece com uma árvore quando está crescendo, em que os ramos vão aparecendo 
em alturas diferentes, o mesmo se passa com os seres vivos. Primeiro surgiram uns, depois outros, 
depois outros... Tudo a partir de um antepassado único. Você sabe que numa árvore há ramos que vão 
se partindo ou morrendo, certo? Também na Árvore da vida, há famílias inteiras de seres vivos que 
desaparecem por causas naturais. Foi o que aconteceu com os dinossauros e com muitas outras 
espécies de animais e de plantas que deixaram de existir.
 Os seres vivos que estão em um mesmo ramo da Árvore da Vida são parecidos. Por exemplo 
nós, os nossos avós, os nossos bisavós, trisavós... Mas quando esse ramo se divide em dois, os seres a 
cada novo ramo são diferentes. E assim por diante...

 Leia agora este trecho transcrito do vídeo "Nós, os fantásticos seres vivos". É uma explicação 
simples da evolução, feita com desenhos. Se tiver oportunidade, não deixe de ver o vídeo completo:

Nós, os fantásticos seres vivos - http://chc.cienciahoje.uol.com.br/historia-dos-seres-vivos/

CIÊNCIAS - 7º ANO

37



CIÊNCIAS - 7º ANO

38

 Na imagem e no texto das páginas anteriores, você pode perceber que, desde o surgimento dos 
primeiros seres vivos (considerando-se a "teoria da evolução química"), a vida foi evoluindo e se 
transformando em novas e novas espécies.

 Nós podemos separar todas as espécies que existem em 5 grupos, chamados de " " - cada Reinos
reino encontra-se em um grande ramo da árvore. Em cada reino encontram-se seres vivos que têm 
determinadas características em comum. Portanto, dentro da evolução das espécies, tiveram ancestrais 
em comum. Ou seja, eles vieram da mesma linha evolutiva. 
 Veja agora esta nova imagem, com menos figuras e mais fácil de analisar. Compare-a, também, 
com a imagem anterior: 

Imagem retirada de: 
http://www.klickeducacao.com.br/je/materias/vida_na_zona_abissal/

Origem da vida

 As linhas (na imagem da pág. 39) e os ramos da Árvore da Vida 
indicam a sequência de mudanças ocorridas nas espécies e os 
parentescos entre elas, além de mostrar os seus antepassados - os 
avós dos avós dos avós... 
 Muitas espécies, ao longo de milhares de anos, se extinguiram 
e sumiram, não existem mais. Muitas outras se transformaram e 
existem, hoje, como as espécies atuais. 

Extinção é quando uma 
espécie - por razões 
diversas - deixa de 

existir. Quando o último 
exemplar morre e não 
mais se encontra na 
Terra, diz-se que a 

espécie está .extinta

Para reforçar! Responda: 

Analisando a figura acima, quais os 5 reinos em que os seres vivos são divididos?



OS 5 REINOS
 Como vimos, todos os seres vivos podem ser agrupados em 5 Reinos. Só há uma exceção, os 
vírus, que falaremos mais adiante. Vamos ver agora quais são e como são estes 5 reinos. Depois, veremos 
os proncipais grupos dentro de cada um deles.

Reino Monera

Reino Protista (ou Protoctista)

Reino Fungi (Fungos)

Reino Plantae (Plantas)

Reino Animalia (Animais)

 O reino Monera é formado por seres muito simples, e . Isso quer dizer:unicelulares procariontes

 O reino Protista é formado por seres muito simples e  e também por seres unicelulares
pluricelulares eucariontes. Mas todos eles, diferentemente dos monera, são . Isso quer dizer:

 O reino Fungi é formado por seres em sua maioria , mas também existem alguns pluricelulares
unicelulares eucariontes, e . Uma diferença deles para os outros reinos é que suas células têm, 
envolvendo-as, uma parede de uma material chamado quitina.

  formado por apenas uma célula (  = um);Unicelulares: uni
  sua célula não tem núcleo. Ou seja, o material genético está espalhado Procariontes:

por todo seu corpo, que é formado por uma única célula.

  sua célula tem núcleo. Ou seja, o material genético está contido Eucariontes:
dentro do núcleo de sua célula.

 Em relação à alimentação, podem ser  ou . heterótrofos autótrofos
 Neste reino encontram-se as bactérias, as cianobactérias e as arqueas. Todos eles são seres 
microscópicos, unicelulares e núcleo.sem 

 Em relação à alimentação, podem ser (protozoários) ou  (algas).heterótrofos autótrofos
 Neste reino encontram-se os protozoários e as algas unicelulares. Todos eles são seres 
microscópicos, unicelulares e  núcleo. com
 As algas pluricelulares, que anteriormente estavam classificadas no reino das plantas, são 
colocadas, hoje em dia, no Reino Protistas.

 Em relação à alimentação, são heterótrofos. São os mofos, bolores, cogumelos e outros.

 Neste reino, como o nome diz, estão as plantas. São organismos  e . Em pluricelulares eucariontes
relação à alimentação, são .autótrofos

 E neste reino estão os animais: seres vivos  e . Mas, em relação à pluricelulares eucariontes
alimentação, são .heterótrofos
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OS PRINCIPAIS GRUPOS EM CADA REINO
 Vamos ver agora alguns dos principais grupos de seres vivos em cada reino. Vamos começar, 
então, a analisar outros "ramos" da nossa Árvore da Vida.

REINO MONERA

 Bactérias são microorganismos unicelulares, procariontes, podendo viver isoladamente ou 
construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. São encontradas em todos os ecossistemas da 
Terra e em todos os ambientes. Algumas espécies são heterótrofas, outras são autótrofas.
 As bactérias podem ser encontradas isoladas ou formando colônias com milhares delas. De 
acordo com a forma, elas podem ser classificadas basicamente em: , , , . cocos bacilos espirilo vibriões

 Coco : De forma esférica.
 Bacilo :  Em forma de bastonete.
 Vibrião : Em forma de vírgula.
 Espirilo : de forma espiral/ondulada.

 Diplo : Agrupadas aos pares.coco
 Estrepto : Forma de  "colar".cocos
 Estafilo : Forma de cachos.cocos
 Sarcina : Forma de cubo, com 4 ou 8 

cocos.
 Diplo  : Reunidos dois a dois.bacilos
 Estrepto  : Alinhados em cadeia.bacilos
 Paliçadas : Bacilos alinhados em cadeia 

pela lateral.
Imagem retirada de: 

http://celulaseetc.webnode.pt/news/morfologia-das-bacterias/

 Os cocos e os bacilos podem 
formar colônias e recebem nomes, de 
acordo com o formato: 

>> As Bactérias <<

 Anteriormente eram chamadas de "algas azuis". São muito parecidas com as bactérias. São 
todas autótrofas (fazem fotossíntese).  Elas vivem no mar, na água doce e em meio terrestre úmido. Há 
espécies que possuem células isoladas e outras que formam colônias de diferentes formatos

>> As Arqueobactérias <<

 São bactérias que vivem em ambientes muito desfavoráveis à vida, como lodo de pântanos, 
ambientes muito ácidos, com muita salinidade ou muito quentes.

>> As Cianobactérias <<

Para reforçar! Pesquise! 
Cite 3 doenças causadas por bactérias e suas formas de prevenção (como não pegar essas doenças):
1

2

3



REINO PROTISTA

 A classificação dos protozoários baseia-se na capacidade de locomoção e no tipo de estrutura 
que eles utilizam para se locomover. Segundo este critério, pode-se dividi-los em 4 grupos:

>> Os Protozoários <<

 Protozoários Amebóides (Também chamados de "Rizópodes" ou "Sarconídeos")

 Protozoários Flagelados

 Protozoários Esporozoários

 Protozoários ciliados

 Os protozoários amebóides se locomovem e se alimentam por 
meio de " ". A palavra significa "falso pé".pseudópodes pseudópode 

 Os protozoários flagelados se locomovem por 
meio de , que são estruturas mais longas e em flagelos
menor número que os cílios.
 Lembra quando falamos que os cupins têm em 
seu intestino um protozoário que os ajudam a digerir a 
celulose das plantas? É o , um protozoário Triconympha
flagelado.
 O u tr o f l a ge l a d o  be m  c o nh ec i d o é  o 
Tripanossomo ( ), causador da Trypanosoma cruzi
Doença de Chagas.

 Os protozoários esporozoários não têm nenhuma estrutura de locomoção. São todos parasitas 
de animais diversos. 

 Os protozoários ciliados possuem  em seu cílios
corpo. Através de batimentos contínuos destes cílios, estes 
unicelulares conseguem se locomover. Além disso, os cílios 
também ajudam na captura do alimento.

pseudo podes= falso  |   = pés

 O psudópode, então, não é um pé verdadeiro, mas tem função semelhante a um pé. Além disso, 
os pseudópodes também têm a função de englobar o alimento que será digerido dentro do protozoário.     
Eles são prolongamentos do corpo do amebóide e podem ser feitos e desfeitos a todo momento.
 Então, é através dos pseudópodes que esses 
protozoários se locomovem até o alimento e o 
envolvem, para se alimentar.
 O representante mais conhecido deste 
grupo é a . Dentre elas, destaca-se a ameba
Entamoeba histolytica, que parasita o intestino 
humano, causando a .amebíase Imagem figurativa de uma ameba

Núcleo

Pseudópodes
Partícula 

de alimento

Alimento
já incorporado

 Um dos ciliados mais conhecidos é o . paramécio
Mas este grupo é o mais diversif icado dentre os 
protozoários.

Imagem retirada de:
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/Protista.php

Protozoários flagelados 
observados ao microscópio.

Flagelos
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Para reforçar! Pesquise! 
Cite 3 doenças causadas por protozoários e suas formas de prevenção (como não pegar essas 
doenças):
1

2

3

 Como dissemos, as algas estão classificadas atualmente como protistas. Elas podem ser 
unicelulares ou pluricelulares e todas fazem fotossíntese, ou seja, produzem o próprio alimento (são 
autótrofas).

 Vamos ver os tipos de algas que existem, classificadas de acordo com o tipo de alimentação que 
praticam:

 >> As Algas <<

 Euglenófitas

 Dinoflagelados

 Seu representante mais comum são as euglenas ( ), comuns em águas doces e paradas. Euglena
São unicelulares e possuem dois flagelos, um mais longo que funciona para movimentação, como nos 
flagelados.

 Também chamados de pirrófitas, são unicelulares e têm coloração vermelha. Possuem flagelo. A 
maioria é marinha, fazendo parte do . Existem espécies de dinoflagelados tóxicas, que podem plâncton
se reproduzir demais e provocar a chamada .maré vermelha

Leitura interessante - aprenda mais!

O fenômeno da maré vermelha

 O fenômeno Maré Vermelha é provocado pelo desequilíbrio ecológico resultante da excessiva 
proliferação da população de certas algas tóxicas, principalmente as dinoflageladas . Gonyaulax catenella
 As causas são as seguintes: alteração na salinidade, mudança na temperatura da água e excesso de sais 
minerais decorrentes do escoamento de esgoto doméstico nas regiões de estuário.
 A acelerada reprodução e aglomeração das algas dinoflageladas - e sua posterior morte - desencadeiam 
um efeito catastrófico na fauna aquática local, liberando substâncias tóxicas em alta concentração, capaz de 
envenenar a água e os organismos ali viventes, causando, por exemplo, a morte em larga escala de peixes e 
moluscos. Em geral, os organismos filtradores são os mais atingidos (como as ostras e corais).  
 Outra consequência é o bloqueio efetuado pela camada de algas, impedindo a passagem de 
luminosidade, diminuindo a fotossíntese das outras algas, causando diminuição dos níveis de oxigênio da água. 
 No ser humano pode causar danos à saúde (diarreia, problemas respiratórios e circulatórios), caso esse 
seja contaminado pelas toxinas ingeridas através do alimento, com acúmulo de substâncias nocivas em tecidos 
de animais marinhos (ostras, camarões e peixes) que servem de alimentos ao homem. Gera também prejuízos 
econômicos, relativos à produtividade pesqueira.

Texto adaptado deste site: http://www.brasilescola.com/biologia/mare-vermelha.htm
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 Diatomáceas

 Feofíceas

 Rodofíceas

 Clorofíceas

 As diatomáceas são algas unicelulares douradas, com sua célula envolvida por uma parede de 
sílica diatomito. Quando morrem, suas carapaças de sílica caem para o fundo do mar e formam o . Leia 
um pouco mais sobre isso:

 São conhecidas como algas pardas, por sua coloração 
marrom. São algas pluricelulares e podem atingir grandes 
tamanhos, chegando a medir 60 metros de comprimento! No 
Brasil, a mais comum chama-se .sargaço

 Também são algas pluricelulares, de cor vermelha. Algumas produzem uma substancia 
gelatinosa, conhecida como ágar-ágar, usado em gelatinas, pastas de dentes e outros produtos. Algumas 
espécies são, ainda, utilizadas no preparo do , uma comida japonesa.sushi

 São as algas verdes, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Uma alga clorofícea bem 
comum no litoral do Brasil é a "alface-do-mar". Quem já foi à praia, provavelmente, já viu uma.

Leitura interessante - aprenda mais!

Os muitos usos do diatomito

 O diatomito, também chamado de terra de diatomáceas, é uma rocha que se forma pelo acúmulo dos 
restos microscópicos das carapaças de algas diatomáceas em mares, lagoa e pântanos. 
 O diatomito é muito poroso, leve, absorvente e fino, quebradiço. Possui a propriedade de absorver 
quatro vezes seu peso em água. A cor é branca quando puro, mas pode ser creme, cinza ou marrom-esverdeada. 
 As propriedades físicas e químicas do diatomito tornam essa substância muito útil em variados campos 
de aplicações, sendo, por isso, um bem mineral de largo emprego e elevado valor comercial. Ele começou a ser 
empregado pelos gregos, 2.000 anos atrás, em cerâmica e hoje é componente de centenas de produtos. Pode ser 
usado: como filtro; como isolante térmico e acústico; em Farmácia, na produção de pomadas dermatológicas e 
cremes dentais; como absorvente, em inseticidas e fungicidas, pilhas elétricas e outros; como material em 
líquidos e pastas usados para limpar e polir metais, azulejos, vidros etc.; na Agricultura, como inseticida porque 
absorve a película protetora que envolve o corpo dos insetos, e eles morrem por desidratação (falta de água); na 
construção civil, com tijolos de diatomito; em tintas; em plásticos; na fabricação de papel, cimento, plásticos, 
tintas, sabões, sabonetes, borracha, fósforos, na indústria fotográfica, material odontológico de preenchimento 
de cavidades, adesivos, selantes, entre outros.

Texto adaptado deste site: http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1296&sid=129

Imagem retirada deste site: http://www.mast.br

Para reforçar! Responda! 
Vamos ver se você prestou atenção: 

1 - Quais são os grupos de monera que existe?

2 - Quais são os nomes que as bactérias recebem, de acordo com suas formas?

3 - Quais são os 2 grupos de protistas que existem? 

4 - E os grupos de protozoários, quais são?
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REINO FUNGI (Fungos)

>> Os Fungos <<

 O reino Fungi é composto pelos fungos: os bolores, os mofos, os cogumelos e as leveduras. Os 
fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares.

 Os fungos pluricelulares possuem uma característica 
que é diferente dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído 
por dois componentes: o "corpo de frutificação" é responsável 
pela reprodução do fungo, por meio de células reprodutoras 
especiais, os esporos (são os cogumelos que podemos ver); e o 
"micélio" é constituído por uma trama de filamentos, onde cada 
filamento é chamado de .hifa
 A maior parte do fungo (constituída pelas hifas) nós não 
vemos, está escondida abaixo do solo ou dentro do tronco etc.

 Fungos unicelulares

 Fungos pluricelulares

 À primeira vista, parece que todo o fungo é pluricelular, pois podemos vê-los em forma de 
cogumelos, mofos e bolores. Mas existem alguns fungos microscópicos, que são unicelulares. 
 Entre estes, o mais conhecido é o . Esse fungo é utilizado para a Saccharomyces cerevisiae
fabricação de pão, cachaça, cerveja etc., graças à fermentação que ele realiza. É o famoso fermento 
biológico!

Vamos aprender a fazer pão?

 Fazer pão em casa é muito fácil. Veja esta 
receita simples:

INGREDIENTES:

 2 copos e 1/2 de água morna
 2 colheres de sopa de açúcar
 1 colher de sal
 1 ovo
 1 copo de óleo
 1 kg de farinha de trigo (não precisará usar tudo)
 50 g de fermento de padaria

COMO FAZER:

 Misturar o fermento de padaria na água morna;
 Levar ao liquidificador o açúcar, o óleo, o sal, o ovo e 

a água com o fermento;
 Bater por alguns minutos;
 Colocar em uma bacia grande esta mistura e 

acrescentar o trigo aos poucos, misturando com as 
mãos (a quantidade de trigo será suficiente quando 
a massa não grudar nas suas mãos) ;
 Deixar crescer por 1 hora;
 Dividir a massa em partes e enrolar os pães;
 Deixar crescer novamente por 40 minutos;
 Levar para assar por mais ou menos 30 minutos.

Para reforçar! Responda: 

Faça uma pesquisa e responda: por que se usa o fermento biológico no pão? Qual a função dele?
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 Os fungos podem ser divididos em alguns grupos:

 Os  - Cerca de 790 espécies, são os prováveis ancestrais dos fungos, os mais antigos. quitridiomicetos
Vivem em meio aquático e em solos úmidos. Vivem da absorção da matéria orgânica que decompõem 
e, muitas vezes, parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais.

 Os  - Cerca de 32.000 espécies, incluem diversos tipos de bolores, as trufas e as leveduras ascomicetos
(que são unicelulares).

 Os  - Cerca de 22.000 espécies, são os que produzem estruturas reprodutoras sexuadas basidiomicetos
chamadas de basídios. O grupo inclui cogumelos e orelhas-de-pau, além de alguns que causam 
doenças em plantas, como as ferrugens e os carvões.

 Os  - Cerca de 1.000 espécies, são fungos que atuam como decompositores ou como zigomicetos
parasitas de animais. O mais conhecido é o bolor que cresce em frutas, pães e doces - aquele que 
parece uma penugem branca que lembra filamentos de algodão.

 Os  - A esse grupo pertencem diversas espécies de Penicillium (entre as quais a que deuteromicetos
produz ).penicilina

A importância dos fungos

 Os fungos são extremamente importantes tanto para a natureza quanto para a economia. 
Vamos ver algumas funções importantes que os fungos exercem.

Importância ecológica

 Muitos se alimentam como , decompondo organismos mortos. Com isso, devolvem à saprófagos
terra os sais minerais, tendo uma grande importância na reciclagem natural dos elementos da natureza, 
que podem ser, então, novamente utilizados por outros organismos. Juntamente com as bactérias 
saprófagas, eles compõem o grupos dos organismos , de grande importância ecológica. decompositores

Importância econômica

 Muitos fungos são utilizados no processo de fabricação de , como a cerveja e o bebidas alcoólicas
vinho, e no processo de preparação do . Na fabricação de bebidas alcoólicas, o importante é o álcool pão
produzido na fermentação, enquanto, na preparação do pão, é o gás carbônico. 
 Outros fungos são utilizados na indústria de  - queijos, iogurtes, etc.laticínios
 Algumas espécies de fungos, ainda, são utilizadas diretamente como alimento pelo homem.

Para reforçar! Pesquise!

Faça uma pesquisa e aponte algumas doenças causadas pelos fungos no ser humano:
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REINO PLANTAE (Plantas)

>> Briófitas <<
 As briófitas são as plantas mais simples. São pequenas, com alguns poucos centímetros de altura 
e que vivem em locais úmidos e sombreados. Elas necessitam viver em locais úmidos porque não têm 
vasos condutores da seiva. 
 O corpo das briófitas é bem simples, formado por três estruturas semelhantes a das outras 
plantas:

  - Filamentos semelhantes às raízes, que fixam a planta no ambiente em que ela vive e Rizóides
absorvem a água e os sais minerais;
 - Pequena haste, que lembra pequenos caules, de onde partem os filóides;Caulóide 
   - Pequenas estruturas clorofiladas e capazes de fazer fotossíntese, que se assemelham às Filóides

folhas das plantas em geral.

 O reino das plantas englobam todos os seres vivos pluricelulares, eucariontes, heterótrofos e 
que tem suas células com um envoltório de celulose - a parede celular.
 Para podermos entender quais são as plantas, vamos dividi-las em 4 grupos: , briófitas
pteridófitas gimnospermas angiospermas,  e .

 Como as briófitas não têm vasos condutores, a água e os sais minerais são conduzidos 
lentamente, célula a célula, pelo corpo da planta. Por isso, inclusive, que elas não podem ser muito 
grandes e estão restritas a ambientes constantemente úmidos.
 As briófitas são divididas em dois grupos: as hepáticas e os musgos. As hepáticas têm o corpo 
achatado, preso ao solo pelos rizóides. Os musgos são um pouco maiores.  É comum ver em locais com 
água constante, como ao lado de rios e cachoeiras, pedras e troncos cobertos por musgos.

Imagem retirada deste site: 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4

/briofitas.php

Imagem retirada deste site: 
http://www.not1.com.br/plantas-sem-sementes-

samanbaias-e-musgos-biologia-vegetal/

Imagem retirada deste site: 
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/briofitas.html

Tronco de árvore coberto por musgos.Pequena hepática em um tronco. Desenho com detalhes dos musgos

Leitura interessante - Curiosidade!

Grafite com musgo: você já ouviu falar?

 A artista plástica britânica, Anna Garforth, foi uma das primeiras a utilizar a técnica de grafite ecológico, 
uma maneira alternativa de fazer arte em muros e paredes utilizando musgos. O chamado “eco-grafite” é 
utilizado como meio de comunicação e ainda transmite ideais como o de preocupação com a ecologia, vida 
sustentável e demais causas ambientais. 
 Funcionando como um meio relativamente novo para os artistas de rua, o musgo cresce facilmente e 
não tem nenhum dos malefícios ambientais associados às pichações feitas com sprays convencionais. De forma 
nada agressiva, este tipo de “pichação verde” choca pelo contraste em meio a todo o concreto da cidade.

Texto adaptado deste site: http://www.ciclovivo.com.br/noticia/artista_britanica_utiliza_musgos_para_fazer_grafite

Quer aprender a fazer? Aqui ensina: http://subsoloart.com/blog/2012/02/musgo-graffiti-ecologicamente-correto/
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>> Pteridófitas <<

 Exemplos de pteridófitas são as samambaias, as avencas, os xaxins e as cavalinhas.

Curiosidade: 

A palavra pteridófita vem do grego , que significa pteridon
'feto'; mais , 'planta'. phyton

As folhas em brotamento apresentam uma forma que lembra 
a posição de um feto humano no útero materno.

Veja na imagem abaixo:

 Seguindo nossa sequência evolutiva, as pteridófitas, ao longo da história evolutiva da Terra, 
foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos condutores de nutrientes, de água e seiva.
 Lembram que as briófitas não têm vasos condutores e, por isso, não crescem muito? Pois é, nas 
pteridófitas, o fato de ter vasos condutores possibilitou um transporte mais rápido de água pelo corpo, 
fazendo surgir plantas maiores, além delas poderem se adaptar melhor em ambientes terrestres, menos 
úmidos que os locais onde os musgos vivem.
 O corpo das pteridófitas já possui raiz, caule e folha. O caule em geral é subterrâneo (por baixo da 
terra). Em algumas pteridófitas, como nos xaxins, o caule não fica abaixo da terra. 
 Em geral, cada folha é dividida em muitas partes menores, chamadas folíolos.

Desenho de uma pteridófita samambaia, 
mostrando suas principais partes.

Leitura interessante - Aprenda mais!

Xaxim corre o risco de sumir do mapa!

 Ela é uma das espécies vegetais mais antigas, da época dos dinossauros: é a , Dicksonia selowiana
conhecida como , de cujo tronco se extrai o xaxim - a matéria-prima para a fabricação de vasos. samambaiaçu
Planta típica da Mata Atlântica, ela está na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção em razão 
da sua intensa exploração comercial destinada à jardinagem e floricultura.
 No ano 2001, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) passou a proibir a 
extração dessa espécie. A área de maior ocorrência do xaxim na Mata Atlântica é a Floresta das Araucárias, nos 
estados do Sul do país e é justamente lá que acontece a maior exploração da planta. A velocidade de crescimento 
da samambaiaçu costuma ser muito lenta - geralmente ela cresce cerca de 5 a 8 cm por ano. Estima-se que para 
conseguir um vaso com 40 a 50 cm de diâmetro são derrubadas samambaiaçus com idade mínima de 50 anos!
 Hoje, existem no mercado produtos alternativos que substituem o xaxim, como vasos fabricados a 
partir da fibra do coco. Ao optar por estes produtos, estamos ajudando a preservar a existência da Dicksonia 
selowiana nas matas.

Texto adaptado deste site: http://www.jardimdeflores.com.br/ecologia/a20xaxim.htm

 Você sabia que o xaxim, aquele vaso de plantas, 
é feito de uma samambaia e que ela corre perigo de 
extinção? Leia o quadro abaixo e aprenda mais:

CIÊNCIAS - 7º ANO

47



>> Gimnospermas <<

 Seguindo a nossa linha evolutiva, as gimnospermas já são plantas que, além de possuírem  
raízes, caule e folhas, possuem também a formação de sementes. A grande evolução neste grupo de 
plantas foi o surgimento da semente. No entanto, as  sementes são "nuas", ou seja, não ficam dentro de 
frutos. Apesar disso, a própria semente já garante grande proteção e alimentação ao embrião, ou seja, à 
nova planta que nascerá.

 Só para ficar registrado, as gimnospermas são subdivididas em quatro grupos:

 As (coníferas) - São as gimnospermas mais representativas e conhecidas. São os coniferófitas 
pinheiros, abetos, cedros e ciprestes. 

 As (cicas) - Estas evoluíram muito pouco ao longo de milhares de anos. São plantas de cicadófitas 
tronco lenhoso, sem ramificações, com um conjunto de folhas semelhantes ao das palmeiras. Porém, a 
semelhança entre elas é apenas aparente, pois as verdadeiras palmeiras são angiospermas, como 
veremos mais adiante. 

 As (gnetófitas) - São plantas arbustivas ou como cipós.  gnetófitas 

 As (gincófitas) - Foram abundantes no passado, mas hoje existe apenas uma espécie, a ginkgófitas 
famosa , originária da China.Ginkgo biloba

Leitura interessante - Aprenda mais!

Conheça melhor o Pinheiro-do-Paraná, a gimnosperma brasileira!

Nome Científico: Araucaria angustifolia
Nomes Populares: Pinheiro-do-paraná, Araucária, 
Curi, Pinheiro-brasileiro, Pinheiro-caiová, 
Pinheiro-das-missões, Pinheiro-são-josé
Família: Araucariaceae
Origem: América do Sul, Brasil
Altura: acima de 12 metros

 Árvore símbolo do estado do Paraná, a araucária é reconhecida pela sua beleza, função ecológica e 
utilidade para o homem. Apesar de todas estas qualidades, é uma espécie em extinção. Seu porte é bastante 
grande, chegando aos 50 metros de altura. Diferencia-se de outros pinheiros pela sua estrutura em candelabro e 
pelos seus saborosos pinhões.
 Quando jovem, torna-se excelente árvore de natal. Sua estrutura de candelabro vai se formando 
vagarosamente com o tempo. Os indivíduos podem ser machos ou fêmeas. As fêmeas produzem pinhas que 
amadurecem lentamente e são compostas de numerosos . Os pinhões são sementes grandes e servem pinhões
de alimento para diversas espécies, entre aves, animais selvagens e domésticos, inclusive o homem. Sua madeira 
presta-se para os mais diversos feitios, não sendo dura. Esta espécie é indicada para o reflorestamento de toda a 
região sul.
 Inicialmente devem ser cultivadas à meia-sombra, para um rápido crescimento e lentamente deve ser 
exposta ao sol pleno, como em condições naturais de floresta. O pinheiro-do-paraná é uma árvore exigente, 
vegeta em solos férteis e profundos e não se desenvolve bem em solos muito úmidos. Tolerante ao frio e às 
geadas. Multiplica-se por sementes.

Texto e imagem adaptados deste site: http://www.jardineiro.net/plantas/pinheiro-do-parana-araucaria-angustifolia.html

 Nesse grupo incluem-se plantas como pinheiros, as sequóias e os ciprestes. Lembram do 
Pinheiro-do-Paraná (Auraucária), do qual falamos no ecossistema Mata de Araucária? Pois  é, ele é uma 
gimnosperma. Neles e em todos os pinheiros as sementes são chamadas pinhões. Leia o quadro abaixo.

Gymnos   Sperma= nu   |  = semente
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>> Angiospermas <<

 As angiospermas formam o grupo de plantas mais numeroso e o mais avançado evolutivamente. 
Das cerca de 350 mil espécies de plantas conhecidas, mais de 250 mil são angiospermas.

 São exemplos de angiospermas o milho, o trigo, as gramíneas, as palmeiras, as árvores como o 
ipê, jacarandá, as rosas, o feijão, as leguminosas etc. São milhares de plantas neste grupo.

Angeos Sperma = bolsa    |      = semente

 As angiospermas tem todas aquelas partes de uma planta: raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. 
Então, na linha da evolução, as angiospermas apresentam duas "novidades": as flores e os frutos, 
estruturas que os outros grupos não têm. O nome também se refere a isso:

 As flores e os frutos foram duas grandes evoluções para ajudar essas plantas na reprodução e na 
sua disseminação. 
 As flores são coloridas e, muitas vezes, também têm cheiro agradável, além de produzirem um 
líquido açucarado - o néctar - que serve de alimento para as abelhas e outros animais. Com isso, atraem 
insetos e diversos outros animais, que se sujam de pólen e pousam em outra flor, ajudando na 
reprodução.

 Os frutos, por sua vez, também atraem 
muitos animais que, ao comerem, lançam suas 
sementes em diversos locais, muitas vezes longe da 
árvore "mãe", ajudando no surgimento de outras 
árvores.

Conjunto dos minúsculos grãos produzidos 
pelas flores das angiospermas, que são os 

elementos reprodutores masculinos. O pólen,  
ao encontrar a estrutura reprodutora feminina 

das plantas, fecunda o óvulo e dá origem à 
semente, de onde surgirá uma nova planta.

Polinização

 Chama-se  a transferência dos grãos de pólen da parte masculina de uma flor para a  polinização
parte feminina da flor (pode ser em uma mesma flor ou em flores diferentes). 
 Essa transferência e posterior polinização pode se dar de diversas formas:

Autopolinização - Em algumas espécies há a fecundação dentro da mesma flor que produziu o pólen, 
ou em outras flores da mesma planta. Com isso, consegue-se que muito mais óvulos sejam 
fecundados.

 Em grande parte das espécies, porém, há a polinização entre uma planta e outra, ou seja, o 
pólem de uma planta e o óvulo de outra. Vejamos algumas formas de isso acontecer:

Polinização pelo vento

As plantas que realizam este tipo de 
polinização produzem grande quantidade 
de grãos de pólen que são muito leves. O 

pólen é transportado para flores de outras 
plantas, que se encontram longe da planta 

que o produziu, pelo vento.

 Polinização por insetos

Neste caso, são os insetos que 
levam, em seus corpos, o pólen 
de uma flor a outra. Para isso, as 

flores possuem características 
que atraem os insetos, como 
coloração e cheiro especiais.

Polinização  pela água 

É o tipo de polinização 
mais frequente nas 
plantas aquáticas. O 

pólen é transportado de 
uma flor a outra através 

da água.

Para reforçar! Pesquise!

Além de insetos, há outros animais que fazem polinização. Faça uma pesquisa e aponte alguns:
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Os dois grandes grupos de angiospermas

 As angiospermas podem ser divididas em dois grandes grupos, com algumas diferenças entre 
eles. Inicialmente, pode-se dividir de acordo com as características das sementes que produzem, pois é 
daí que vem o nome dos grupos. 
 Vamos entender.
 Cada semente tem o embrião envolto por uma estrutura denominada " ".  O cotilédone
cotilédone corresponde a uma folha modificada. Nesta estrutura se encontra o alimento necessário à 
germinação da futura planta. É uma reserva de alimento para o início da vida da nova planta que irá 
nascer.
 Algumas sementes têm apenas um cotilédone, outras contém dois cotilédones. De acordo com 
isso, temos os dois grupos: monocotiledôneas e dicotiledôneas.
 Então:

 Monocotiledôneas

mónos = um, único

Possuem apenas um cotilédone na semente

 Dicotiledôneas

dís = dois

Possuem dois cotilédones na semente

 Mas, não é somente esta a diferença. Existem outras características que separam os dois grupos. 
Vamos entender cada um deles.

Imagem adaptada deste site: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/angiospermas2.php

Para reforçar! Pesquise!

Faça uma pesquisa em sua casa: pegue algumas sementes (feijão, milho, amendoim, abacate etc.) 
e as observe. Abra as sementes e veja suas partes internas. Use o espaço aqui para desenhá-las:
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 Já vimos as diferenças das sementes, agora vamos ver das raízes. 
 As raízes das monocotiledôneas partem todas de um único ponto, parecendo uma "cabeleira". 
Recebe o nome de Sistema Fasciculado.
 As raízes das dicotiledôneas, por sua vez, são ramificadas, com uma raiz principal que avança 
para o fundo da terra, de onde saem as ramificações.
 Veja nas imagens:

 Se você perceber bem, verá que as 
nervuras das folhas nos dois grupos são 
diferentes: nas monocotiledôneas, as 
nervura s são parale las , retas.  Nas 
d i c o t i l ed ô n e a s ,  a s  n er vu ra s  s ã o 
ramificadas, se espalhando por toda a 
folha. 
 A l é m  d i s s o ,  a s  f o l h a s  d a s 
dicotiledôneas possuem pecíolo, que é 
aquele talo que une a folha ao ramo. Nas 
folhas das monocotiledôneas não há 
pecíolo.
 Veja nas imagens ao lado.

 Em primeiro lugar, analise o quadro abaixo, que mostra as diferenças entre as monocotilodôneas 
e as dicotiledôneas. Tem nomes esquisitos, mas vamos entender alguns pontos principais.

Raízes

Folhas

Retirado de: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/angiospermas2.php

Esquema de raiz de monocotiledônea
Sistema fasciculado ("cabeleira")

Esquema de raiz de dicotiledônea
Sistema ramificado

Raiz principal

Ramificações -
raízes secundárias

Folha de monocotiledônea
Nervuras paralelas

Folha de dicotiledônea
Nervuras ramificadas

Nervuras

Pecíolo

Imagem retirada deste site: http://trabalhodebiologiaangiosperma.blogspot.com.br/
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 Vamos fazer como os cientistas e pesquisar as plantas? Procure perto de sua casa, na sua 
escola, nos vegetais que você come em casa, enfim, no seu dia a dia, diferentes plantas. Analise 
algumas delas e desenhe-a abaixo, escreva sobre as características delas, indicando se é uma briófita, 
uma pteridófita, uma gimnosperma ou uma angiosperma. 
 Siga o exemplo abaixo:

EXERCÍCIO - PESQUISA

Planta: cebolinha.
É utilizada na cozinha, como tempero e em saladas. 
É uma , porque suas angiosperma monocotiledônea

raízes parecem uma cabeleira, todas saindo de um só 
ponto e suas folhas são compridas com nervuras 
retas.
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REINO ANIMALIA (Animais)

INVERTEBRADOS

>> Filo Porifera <<

 No Reino Animal encontramos seres vivos , , . A pluricelulares eucariontes heterótrofos
reprodução, na maioria das vezes é (havendo troca de gametas masculino e feminino), mas sexuada 
também pode ser, em certos grupos,  (sem envolver troca de gametas). Todos os animais se  assexuada
movimentam em, pelo menos, uma fase da vida*.

* Se você não lembrar o que significam as palavras destacadas, 
retorne às páginas anteriores ou faça uma pesquisa no dicionário.

Células de reprodução. Existem o gameta 
masculino e o gameta feminino, que se unem na 

fecundação para dar origem ao novo ser vivo. 

 São milhares e milhares de espécies espelhadas por todo o mundo. Algumas bem simples (tanto 
que nem parecem animais, mas são!), outras muito complexas. É bom lembrar que nós, seres humanos, 
somos também animais!
 A diversidade dos animais é muito maior do que a dos outros grupos de seres vivos que vimos até 
agora. Por isso, vamos conhecer apenas alguns dos grupos animais.

 Inicialmente, de maneira informal e para ajudar nossa compreensão, os animais podem ser 
divididos em dois grandes grupos:

 Vertebrados  = os que possuem vértebras (ou seja, possuem ossos).

 Invertebrados = os que não possuem vértebras (ou seja, não possuem ossos).

 As vértebras são pequenos ossos que fazem parte do esqueleto dos vertebrados: são os ossos da 
coluna, que atuam como sustentação do corpo e também para proteger a medula espinhal, órgão que faz 
a ligação do cérebro com o resto do corpo.

 Vamos começar conhecendo alguns grupos de invertebrados, depois passamos para os 
vertebrados. Cada grupo destes chama-se . Filo

 Os invertebrados são representados pelos insetos, minhocas, moluscos, aranhas, camarões, 
vermes e muitos, muitos outros. São um grupo muito grande.
 Os vertebrados são representados pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

 Este filo é composto por animais muito simples, 
chamados também de  ou de . O nome é poríferos esponjas
porque são animais que têm o corpo coberto por numerosos 
poros. Eles vivem na água, a maioria é marinha, e os poros são 
orifícios por onde a água entra na esponja, que depois sai por 
uma abertura na parte de cima do animal.
 Como são animais, são heterótrofos. Eles sobrevivem 
com os nutrientes que são trazidos junto com a água que entra 
no corpo, de onde também retiram o oxigênio necessário. As 
esponjas não têm sistema digestório. Antes da água sair, ela é 
filtrada e os nutrientes passam diretamente às suas células.
 Vivem fixos a um local, podem estar isolados ou em 
colônias.

Imagem retirada deste site: 
http://www.docstoc.com/docs/119514131/Filo-Poriferos

Grupo de esponjas no fundo do mar
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>> Filo Cnidaria <<
 Os cnidários (lê-se quinidários) são animais também aquáticos, que podem ser de vida livre 
(medusas) ou podem viver fixos a um determinado local (pólipos). São, em sua maioria, marinhos. 
 Aqueles que se locomovem, que têm vida livre, são conhecidos como medusa, dos quais 
podemos destacar as águas-vivas e as caravelas.
 Estes animais possuem boca com tentáculos ao redor, os quais servem para agarrar a comida 
(outros animais, como peixes). Eles possuem uma cavidade, chamada de cavidade gastrovascular, onde 
os alimentos são parcialmente digeridos e distribuído pelo corpo. É como se fosse um estômago 
rudimentar. Não possuem ânus, então o que não é aproveitado pelo corpo, sai pela própria boca.
 Os cnidários possuem uma célula chamada a qual produz um líquido urticante (que cnidócito 
queima), capaz de provocar queimaduras graves, inclusive em humanos. Mas, é com esse líquido que 
conseguem imobilizar as suas presas.

Leitura interessante - Aprenda mais!

Recife de coral

 Os recifes de coral são importantes ecossistemas. Por abrigarem uma extraordinária variedade de 
plantas e animais, são considerados como o mais diverso habitat marinho do mundo e, por isso mesmo, possuem 
grande importância econômica, pois representam a fonte de alimento e renda para muitas comunidades. Uma 
em cada quatro espécies marinhas vive nos recifes, incluindo 65% dos peixes.
 No Brasil, os recifes de coral se distribuem por aproximadamente 3 mil km de costa, do Maranhão ao Sul 
da Bahia. Apesar de toda sua importância, os recifes em todo o mundo vêm sofrendo um rápido processo de 
degradação através das atividades humanas. Os oceanos em aquecimento, provavelmente como resultado da 
mudança climática, podem danificar os corais, assim como a poluição das águas.
 São muitas Unidades de Conservação que visam proteger os recifes de coral no Brasil. Veja algumas:

Parque Estadual Marinho do Parcel do Manuel Luis/MA 
Reserva Biológica do Atol das Rocas/RN 
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha/PE 
Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas- São Pedro e São Paulo 
Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais /PE/AL 
Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte/BA 
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos/BA 
Parque Municipal Marinho da Coroa Alta/BA 
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau/BA  
Parque Nacional Marinho de Abrolhos/BA 
Área de Proteção Ambiental Ponta da Baleia/Abrolhos - BA

Texto adaptados deste site: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha/recifes-de-coral

 São divididos em 3 grupos:  os - as hidras; os - as medusas; os Hidrozoários Cifozoários 
Antozoários - as anêmonas-do-mar e corais.
 Você sabia que os recifes de coral são produzidos por este grupo de animais? Se não, fique 
sabendo!

Um recife de coral visto de bem perto
Imagem retirada de http://naturlink.sapo.pt/Um anêmona-do-mar

http://www.clickescolar.com.br/filo-cnidarios.htm
Desenho de uma água-viva

http://www.infoescola.com/cnidarios/medusa-agua-viva/

CIÊNCIAS - 7º ANO

54



>> Filo Platyhelminthes <<
 Os  são vermes de corpo achatado:platelmintos

 Eles vivem principalmente em ambientes aquáticos, sendo encontrados também em ambientes 
terrestres bem úmidos. Alguns têm vida livre, mas outros parasitam animais, inclusive o ser humano.
 Podem medir desde alguns milímetros até metros de comprimento! 
 São divididos em , e . Vamos ver um pouco dos três, pois Turbelários Trematódeos Cestpodeos
têm relação com a saúde humana.

 Os trematódeos são parasitas. Um muito 
conhecido é o esquistossomo (Schistosoma 
mansioni), causador de uma grave doença, a 
esquistossomose. Esta doença causa a chamada 
"barriga d'água", chamada assim por causa do 
grande crescimento da barriga. O esquistossomo 
causa danos ao fígado, que se expande muito, 
dando origem ao tamanho da barriga.

 Os cestódeos mais conhecidos são as chamadas tênias. São 
também conhecidas como solitárias, pois normalmente se encontra 
apenas um indivíduo dentro do intestino humano parasitado.
 Elas têm ventosas e ganchos que as prendem ao intestino 
humano, do qual retiram seu alimento. 
 Também se alojam em bois e em porcos, a partir dos quais o ser 
humano pode se infectar, comendo carne com suas larvas.
 Esses vermes podem causar uma doença chamada , que teníase
causa diarreia e dor abdominal, e outra chamada . cisticercose
 O indivíduo adulto pode medir de 2 a 7 metros de comprimento!

 As são as principais representantes deste grupo. planárias 
Animais achatados, medem  cerca de 1,5 cm de comprimento, e 
são encontrados em córregos, lagos e lugares úmidos.

plat helmintoo = achatado   |    = verme

Turbelários

Trematódeos

Cestódeos

Imagem retirada de: 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos2/platelmintos.php

Imagem retirada de: 
http://www.qieducacao.com/2013/04/doencas-causadas-por-platelmintos.html

Esquistossomos 
fêmea 

e 
macho, 

vistos ao 
microscópio.

Desenho esquemático 
da tênia.

Para reforçar! Pesquise!

Faça uma pesquisa sobre o ciclo de vida desses animais e descubra: como evitar essas doenças?
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>> Filo Nematelminthes <<
 Os  são vermes de corpo cilíndrico e com as pontas afilada:nematelmintos

 Muitas espécies são de vida livre e vivem em ambiente aquático ou terrestre; outras são 
parasitas de plantas e de animais, inclusive parasitando o ser humano.
 Possuem sistema digestório completo e respiram pela superfície do corpo. 
 vamos conhecer alguns deles.

 O é outro parasita do intestino humano.ancilóstomo 
 Eles possuem estruturas cortantes ao redor da boca (veja 
na foto), com as quais se fixam a parede do intestino, ferindo-a e 
retirando sangue para sua alimentação.
 Isso pode causar anemia (falta de sangue), dando um 
aspecto amarelado a quem tem o verme. Por isso, a doença 
ancilostomose amarelãotambém é conhecida como .

 As parasitam o intestino humano, podendo lombrigas 
aparecer em grande quantidade, até mesmo podendo "fechar" a 
passagem pelo intestino. A doença é chamada , por ascaridíase
causa do nome científico da lombriga: .Ascaris lumbricoides

nematos helminto = fio, cilíndrico   |    = verme

Lombriga

Ancilóstomo

Imagem retirada de: 
http://situado.net/como-se-livrar-das-lombrigas/

Imagem retirada de: 
http://www.colmagno.com.br/plus/ivana/Vermes/

Para reforçar! Pesquise!

                        Além destes dois, ainda existem os nematelmintos "Filária" e "Oxiúro", que causam 
doenças em humanos. Faça uma pesquisa e responda:

- Como é sua aparência? (desenhe-os) / - Quais doenças causam? / - Como se pode evitá-las?

Filária Oxiúro
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>> Filo Mollusca <<

 Os moluscos são animais de corpo mole:  mollis = mole

 Alguns moluscos têm o corpo "nu", sem nada protegendo; outros, entretanto, têm uma concha 
protegendo-o. São exemplos de moluscos a lula, o caracol, a ostra e muitos outros. 
 O corpo de um molusco, em geral, é composto pela , pelo e pela . Na cabeça pé massa visceral
cabeça encontram-se a boca, os tentáculos e os olhos. Alguns não tem cabeça definida, como as ostras. 
 Os mais conhecidos podem ser divididos em , e .gastrópodes bivalves cefalópodes

Massa visceral

Cabeça

Olhos

Concha

Tentáculos
Pé

Esquema de um caramujo com sua organização corporal

Gastrópodes

Bivalves

Cefalópodes

 É um grande grupo de moluscos 
em que a maioria tem uma concha 
protegendo o corpo. Se locomovem graças 
a um volumoso pé e seu nome vem do fato 
de seu corpo estar todo sustentado por 
este pé.
 O caracol é um representante 
conhecido dos gastrópodes e tem a concha 
bastante visível. A lesma também é um 
gastrópodes, mas não tem concha, ou tem 
uma concha interna bem pequena.

 Inclui animais aquáticos popularmente chamados de bivalves ou ostras. Caracterizam-se pela 
presença de uma concha formada por duas valvas (duas partes), que protege o corpo do molusco.
 Os bivalves utilizam o pé para cavar na areia ou para se locomover. Muitas espécies são fixas, 
como o mexilhão. 
 É nos bivalves que são produzidas as pérolas. Leia o texto abaixo:

 São os polvos e lulas, moluscos que 
parecem formados somente pela cabeça e 
pelos pés, ligados à cabeça. Por isso o nome.
 Os polvos não têm concha, mas as lulas têm uma concha 
interna bem reduzida, com o aspecto de uma folha. O náutilus é um 
cefalópode que é protegido por uma concha externa. Os maiores 
moluscos são as lulas, que podem medir até 20 metros, com os 
tentáculos estendidos!

  = estômago   |   = pégaster podos

  = cabeçacefalo

Leitura interessante - Aprenda mais!

Como a ostra produz a pérola?

 A pérola é o resultado de uma reação natural do molusco contra invasores externos, como certos 
parasitas que procuram reproduzir-se em seu interior. Ao defender-se do intruso, ela o ataca com uma 
substância chamada nácar ou madrepérola. Depositada sobre o invasor em camadas, essa substância endurece 
rapidamente, isolando o perigo e formando uma pequena bolota rígida. As pérolas perfeitamente esféricas só se 
formam quando o parasita é totalmente recoberto pelo manto. Mas o mais comum é a pérola ficar grudada na 
concha, como uma espécie de verruga. Por isso, as esféricas são tão valiosas. 

Texto adaptados deste site: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-a-ostra-produz-a-perola

Polvo

Imagem retirada de: 
http://infofranciscozilli.blogspot.com.br/
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>> Filo Annelida <<

 Os anelídeos são animais compridos, cilíndricos, 
com o corpo apresentando anéis. Daí o nome do grupo: 

Annelus = anel

Poli Quetos= muitas     |      = cerdas

 Um dos representantes deste grupo são as minhocas. São mais de 200.000 anelídeos que vivem 
em quase todos os ecossistemas, tanto na terra, quanto no mar e na água doce. Existem espécies bem 
pequenas, de menos de um milímetro até anelídeos de mais de 5 metros!
 Seu corpo pode apresentar cerdas (como pequenos pelos) ou não, e dependendo desta 
característica, os anelídeos podem ser divididos em hirudíneos, poliquetos ou oligoquetos.

Hirudíneos

Poliquetos

Oligoquetos

 São anelídeos sem cerdas. Possuem uma ventosa na região da boca. Esta ventosa facilita a 
ingestão do sangue nas espécies que são parasitas, como as . Você sabia que estes animais sanguessugas
foram muito utilizadas na medicina? E ainda são! Aprenda um pouco mais:

 Estes, como o nome indica, apresentam muitas cerdas 
em seu corpo:

 As minhocas são as representantes mais conhecidas deste grupo. Elas deslocam-se em galerias 
por dentro do solo e as pequenas cerdas que têm ajudam neste processo. A pele da minhoca é coberta 
por uma fina película e produz uma substância viscosa que diminui o atrito com o solo.
 Como ela cava esses túneis pelo solo, a minhoca desempenha um papel importante na 
fertilidade do solo, pois o solo fica mais fofo, ajudando a circulação da água. Além disso, as fezes da 
minhoca contêm substâncias nutritivas que adubam a terra, fertilizando o solo. São verdadeiros  
"arados"!

 São em sua maioria marinhas, algumas espécies vivem 
presas ao solo, outras vivem vida livre. As cerdas estão por toda 
a extensão do corpo. Muitas espécies são coloridas, de cores 
bem vivas.

Leitura interessante - Aprenda mais!

Terapia com sanguessugas
 

 O sangue assimilado pela sanguessuga é digerido entre 5 e 18 meses, durante os quais ela não precisa 
de alimento. Na terapia ela foi usada, e é utilizada ainda hoje com sucesso, para problemas do sistema venoso, 
onde existe excesso de sangue, congestão no tecido e para a rápida melhoria de um hematoma. A terapia com 
sanguessugas já foi muito comum, hoje infelizmente é utilizada por pouquíssimos terapeutas e recusada por 
pacientes que sentem nojo.
 O terapeuta pode colocar o animal exatamente no lugar onde deve realizar o seu trabalho benéfico; ali a 
sanguessuga se prende e não muda um centímetro de lugar, até estar gorda e cair sozinho numa vasilha.
 A terapia com sanguessugas ajuda em casos de: dores de cabeça e enxaqueca; sinusite; hematomas; 
pressão alta; asma e bronquite; inflamações e furúnculos; reumatismo, gota, artrite; etc.

Texto e imagem adaptados deste site: http://www.taps.org.br/Paginas/terartigo12.html

 Quando está faminta — isto é, quando é aplicada no doente — a 
sanguessuga pesa de um a três gramas e tem de quatro a oito centímetros de 
comprimento. Quando está satisfeito e repleto de sangue, o animal aumenta 
de quatro a cinco vezes o seu volume. Isso é possível, porque ele armazena 
grande quantidade de sangue em seu estômago, como provisão.

Imagem retirada de: 
http://bionarede.blogspot.com.br/2008/11/artigo-poliquetos.html

Foto de uma poliqueta, mostrando bem as 
cerdas, presentes em todos os anéis.
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>> Filo Arthropoda <<

 Os artrópodes são o maior grupo de todo o reino animal, com a maior quantidade de espécies. 
Englobam os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. O nome do filo 
significa "pernas articuladas":

Arthros Podes= articulado     |      = pés

 Esse exoesqueleto serve para proteger o corpo, mas dificulta o crescimento. Desta forma, 
à medida que cresce, o animal produz um novo revestimento por dentro do antigo que, depois, é 
abandonado. É a chamada , ou muda. ecdise

 Os insetos são o grupo animal com a maior quantidade de espécies de todo o reino animal. A 
capacidade de voar é um dos motivos para o sucesso dos insetos em todo o mundo, pois isso os ajudam a 
fugir dos predadores e também a capturar o próprio alimento.
 Veja algumas características:

 O corpo dos insetos é dividido em , e . cabeça tórax abdômen
 Todos os insetos têm, quando adultos, . 6 patas
 Somente os insetos, dentro de todo o grupo dos invertebrados, têm . Alguns não têm; outros têm asas

somente um par; outros insetos têm dois pares de asas.
 Os insetos têm somente . um par de antenas

 O grupo dos insetos ainda pode ser dividido em outros grupos, chamados , de acordo Ordens
com algumas características, como o aparelho bucal, a quantidade e o tipo de asas, dentre outras. São 
aproximadamente 30 ordens de insetos. 
 São exemplos de insetos: besouros, borboletas, formigas, abelhas, cupins, gafanhotos, 
mosquitos, pulgas, moscas, baratas, bicho-pau e muitos outros.

 Os artrópodes têm um revestimento externo resistente, denominado 
exoesqueleto. Essa carapaça é formada por uma substância de nome quitina e, em alguns, 
ainda tem cálcio, ficando mais resistente, como no siri e caranguejo.

Insetos

 Vamos conhecer agora algumas características particulares de cada grupo, chamados .Classes

Para reforçar! Pesquise!
Observe à sua volta e anote os insetos que você vê em casa, na rua, na escola ou outro lugar:
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 São os principais artrópodes aquáticos, a maioria deles é marinha. Alguns vivem em água doce. 
Alguns, ainda, vivem na terra, como o conhecido como "tatuzinho de jardim", um crustáceo que se 
enrola formando uma bolinha, comum nos jardins das casas. 
 O nome vem da dura carapaça que os cobre.
 Veja algumas características:

 Como o nome sugere, neste grupo estão as aranhas, mas também os escorpiões e os carrapatos 
e ácaros.
 Veja algumas características:

 Os aracnídeos são, em sua maioria, animais predadores e têm venenos, como as aranhas e os 
escorpiões. Nas aranhas, as glândulas que fabricam o veneno estã junto às quelíceras; no escorpião, 
estão no final do abdômen (a cauda). 
 Os carrapatos são parasitas, alimentando-se do sangue de outros animais, como cachorros, bois 
e cavalos.

Crustáceos

Aracnídeos

crusta = carapaça dura

 Fazem parte deste grupo as lagostas, 
camarões, siris, caranguejos, barata-da-praia, 
dentre outros.

Imagem retirada de:  http://www.infoescola.com/biologia/crustaceos-crustacea/

 O corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax 
(cabeça e tórax são unidos) e . abdômen
 A maioria dos crustáceos têm  (alguns têm 10 patas

mais). 
 Os crustáceos são os únicos artrópodes com dois 

pares de antenas. 

 O corpo dos aracnídeos também é dividido em (cabeça e tórax são unidos) e . cefalotórax abdômen
 Todos os aracnídeos têm . 8 patas
 Os aracnídeos não têm antenas. 
 Eles têm ao redor da boca, estruturas de nome , que servem para segurar e triturar os quelíceras

alimentos. 

Imagem retirada de: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos3/Artropodes2.phpImagem retirada de: http://hiperspider.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

Partes de uma aranha e partes de um escorpião, ambos artrópodes aracnídeos.

CIÊNCIAS - 7º ANO

60



Quilópodes Diplópodes

 Nesta classe estão as centopéias, ou 
lacraia. A maior lacraia do mundo mede 26 
centímetros.
 Possuem um par de antenas. Têm o corpo 
dividido em cabeça e tronco e possuem um par de 
pernas por segmento. 
 São ágeis e correm com velocidade.

 Nesta classe estão os artrópodes 
conhecidos como "piolhos-de-cobra" ou 
gongolo. 
 Possuem um par de antenas. Possuem 2 
pares de patas por segmento, são animais 
herbívoros e detritívoros, sem veneno. 
 São mais lentos que os quilópodes, e se 
enrolam quando se sentem ameaçados.
 

Lacraia Gongolo am movimento e 
em posição de defesaImagem retirada de:

 http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/classe-chilopoda/lacraia-3.php
Imagem retirada de:

http://www.itirucunoticias.com/2012/06/saiba-como-evitar-proliferacao-de.html

Curiosidade: Os dois grupos acima são popularmente chamados de 
miriápodes, o que quer dizer "mil pernas".

Para reforçar! Pesquise!

Agora que você já estudou e sabe tudo sobre os artrópodes, escreva as características principais 
de cada grupo abaixo:
Insetos:

Crustáceos

Aracnídeos:

Quilópodes

Diplópodes:

:

:
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>> Filo Echinodermata <<

 Esses animais são os chamados equinodermos. São encontrados apenas no ambiente marinho. 
É o único filo animal exclusivamente marinho. São dotados de uma carapaça muitas vezes provida de 
espinhos salientes, o que justifica o nome do grupo:

 Dentre os equinodermos encontramos as estrelas-do-mar, os pepinos-do-mar, os lírios-do-mar 
e os ouriços-do-mar, entre outros. Veja que todos tem "do mar" no nome...

Echinos Derma= espinhos;  = pele 

 A característica mais marcante dos equinodermos é a presença de um sistema de canais e 
válvulas (chamado de sistema ambulacrário -  = caminhar), que permite que eles se locomovam ambulare
e desempenhem muitas outras funções.
 Veja nas imagens abaixo um desenho deste complexo sistema e uma foto de um pedaço de uma 
estrela do mar, mostrando alguns dos "pés ambulacrais":

Imagem retirada de:
http://www.infoescola.com/animais/sistema-locomotor-dos-equinodermos/

Imagem retirada de:
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-equinodermata/filo-equinodermata-2.php

 Vamos ver um resumo dos grupos de equinodermos que existem:

 - São as estrelas-do-mar. Animais Asteróides 
carnívoros, com o corpo em forma de estrelas, com 
seus "braços";

 Equinóides - São os ouriços-do-mar (animais com 
grandes espinhos) e as bolachas-da-praia (sem 
espinhos e de corpo achatado);

 - São os lírios-do-mar. Animais que vivem Crinóides 
f ixo s ao  so lo, apresentam braços f i nos e 
ramificados. Parecem uma flor, daí o nome;

 Ofiuróides - São chamados de "serpentes-do-mar", 
animais parecidos com uma estrela, com cinco 
braços finos que partem de um disco central;

  - São os pepinos-do-mar, de corpo Holoturóides
alongado, mole e flexível.
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 Mostre que você entendeu quais são os grupos (filos) de invertebrados: desenhe ao menos 
um indivíduo de cada filo, dando o nome do grupo ao qual pertence e escrevendo, ao lado, as 
características principais. Se quiser, desenhe mais de um por cada filo, para representar as outras 
classes. Veja o exemplo.

EXERCÍCIO - PESQUISA

Aranha.
Representante dos aracnídeos. Tem o corpo dividido 

em cefalotórax e abdômem.
É uma representante do filo dos artrópodes.
 Tem 8 patas e elas são articuladas.
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VERTEBRADOS

 Agora passamos a ver os animais vertebrados, aqueles que têm ossos. Os grupos que vamos ver  
são   que fazem parte do filo chamado , no qual os vertebrados estão inseridos. São os classes Chordata
peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos.  

>> Peixes <<

 O que chamamos de "peixes", na verdade, reúne algumas classes de animais aquáticos (que 
vamos citar mais adiante), mas vamos entender aqui como se fossem apenas um grupo, para facilitar, 
apesar de vermos, ao final, as diferentes classes de peixes. 
 Eles representam o maior grupo de vertebrados, em espécies. São cerca de 24 mil espécies. 
 Foram os primeiros vertebrados a surgirem na Terra, na nossa linha evolutiva. Antes eram 
pequenos, sem mandíbula, mas na evolução ocorreram mudanças e adaptações que ajudaram os peixes 
a terem melhores condições de sobrevivência em seu habitat, na locomoção e na busca de alimento. 
 Os peixes possuem uma série de características que os fazem extremamente adaptados para 
viverem no ambiente em que vivem, a água. 
 Entre elas, podemos citar:

 (ou seja, com uma forma que facilita o movimento dentro d'água: Corpo com formato hidrodinâmico 
achatado e alongado);
 -  Não possuem pernas e possuem nadadeiras;Nadadeiras 
 - Corpo geralmente recoberto por escamas lisas, o que diminui o atrito com a água e facilita o Escamas 

nado;
 - Pele com glândulas produtoras de muco (por isso o peixe é tão escorregadio!), o que também Muco 

contribui para diminuir o atrito com a água.

 Com pouquíssimas exceções (existem algumas espécies de peixes que têm pulmões!), eles 
conseguem respirar debaixo d'água pelas . As brânquias são estruturas capacitadas a retirar o brânquias
oxigênio dissolvido na água, enviando-o para o sangue. A água entra pela boca do peixe, passa pelas 
brânquias e sai pela abertura ao lado da cabeça.
 Os peixes podem ser divididos em algumas classes. Vamos ver as mais importantes: e condrictes 
osteíctes.

 Condrictes   khondros Ichthyes = cartilagem   |    = Peixe

 São peixes em que o esqueleto é feito de cartilagem, e não de ossos. São exemplos de peixes 
cartilaginosos o e a . Entre as características dos peixes cartilaginosos, podemos considerar:tubarão raia

 Esqueleto cartilaginoso e mais leve;
 Presença fendas branquiais (por onde sai a água que entra pela boa, nas laterais);
 Boca localizada na parte de baixo do corpo.

Imagem retirada de: 
http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1279

Desenho de um tubarão e uma 
raia mostrando as partes de seus 

corpos. São dois exemplos de 
peixes cartilaginosos.
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 Osteíctes  Osteon:  Ichthyesosso   |    = Peixe

 São peixes ou seja, com esqueleto feito de ossos. São bem mais numerosos e dominam ósseos, 
tanto em água salgada (tainhas, robalos, cavalos-marinhos, pescadas...) como em água doce (lambaris, 
dourados, pintados, pacus, acarás-bandeiras...).
 Vamos ver algumas características:

 Esqueleto ósseo;
 Presença de fendas branquiais protegidas por uma estrutura denominada opérculo (que "tampa" as 

brânquias, abrindo para passar a água);
 Boca localizada na região anterior da cabeça;
 Presença de bexiga natatória, em muitas espécies. A bexiga natatória auxilia os peixes a se 

locomoverem na água, a subir e descer quando quiserem. A bexiga natatória pode aumentar e diminuir 
de volume, enchendo-se e esvaziando-se de ar, favorecendo a flutuação.

Imagem retirada de: 
http://cordados1.blogspot.com.br/2010/06/osteictes.html

Desenho de um peixe ósseo, 
mostrando as partes de seu corpo.

 Os peixes podem variar imensamente em forma, cor, tamanho... Apesar de a imensa maioria 
respirar por brânquias, acredite: existem peixes que têm pulmões! Leia o quadro abaixo e aprenda um 
pouco mais:

Leitura interessante - Aprenda mais!

É verdade que alguns peixes têm pulmão e podem viver fora d'água?

 Sim, é verdade. O grupo dos peixes com pulmão foi muito diversificado no passado evolutivo, mas 
atualmente existem apenas seis espécies, distribuídas pelo hemisfério Sul. Somente uma delas, a Lepidosiren 
paradoxa, vive nos rios brasileiros, nas bacias Amazônica e do Prata. Ela pertence à família Lepidosirenidae e tem 
o nome popular de (em tupi,  significa peixe e , cobra). Das espécies restantes, quatro vivem pirambóia pirá mbóia
na África (família Protopteridae) e uma na Austrália (família Ceratodontidae). 
 Os peixes pulmonados são verdadeiros "fósseis vivos", exemplos de como se deu a evolução da 
respiração aquática para a aérea. Nos períodos de seca, eles são expostos à água com baixas concentrações de 
oxigênio ou a áreas nas quais os ambientes aquáticos praticamente secam. 
 Em sua adaptação a essas condições, houve uma expansão do trato digestivo, que funciona como um 
pulmão. Este contém numerosas paredes muito finas e ricamente vascularizadas, nas quais o sangue circula e 
captura o oxigênio do ar atmosférico. A respiração aérea é obrigatória, mas o peixe pulmonado também tem 
brânquias como os demais peixes e depende da água para sobreviver, pois é nela que caça e se reproduz. Em 
épocas de seca extrema, a pirambóia fica enterrada em áreas de lama, aguardando a próxima estação chuvosa. 

Texto adaptados deste site:
http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/revista-ch-2008/245/e-verdade-que-alguns-peixes-tem-pulmao-e-podem
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>> Anfíbios <<

 A classe dos anfíbios é composta por animais muito interessantes, pois representam o início da 
conquista do ambiente terrestre, na escala da evolução. São os sapos, rãs, pererecas e salamandras. 
 Eles não são encontrados no ambiente marinho, vivem apenas na água doce e em ambiente 
terrestre. Na realidade, são dependentes dos dois meios: a água e a terra. O nome do grupo, anfíbios 
quer dizer isso:

Amphi Bios = dos dois lados   |    = vida 

 Eles, de fato, vivem nos dois meios. A maioria de seus representantes possuem uma fase larval 
aquática e de respiração branquial (quando nascem, são os girinos) e uma fase adulta, de respiração 
pulmonar e cutânea (pela pele), habitando o meio terrestre úmido.
 Veja na imagem abaixo o ciclo de vida de uma rã:

 Os anfíbios podem ser divididos em 3 grupos: ,  e . Vamos conhecê-los.ápodas urodelos anuros

Imagem retirada deste site: http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Origami/Documentos/Anfibios.htm

A reprodução

 Nos sapos, rãs e pererecas, os sexos são separados. A fecundação é externa. O macho abraça a 
fêmea e ela libera os óvulos na água, enquanto o macho libera os espermatozóides, que vão fecundá-los. 
Cada ovo formado, transparente, contém um embrião em desenvolvimento. Após certo tempo, de cada 
ovo nasce um , contendo cauda e brânquias. girino
 Após certo tempo de vida na água, o girino sofre uma série de metamorfoses (modificações), 
para chegar à fase adulta: ele perde a cauda e as brânquias, ao tempo que desenvolve os pulmões e as 
quatro patas. O anfíbios adultos também respiram pela pele.
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Ápodas

 Também conhecidos como Gimnofionos, são 
representados por cerca de  160 espécies.  São 
popularmente chamadas de ou .cobras-cegas cecílias
 Como o nome diz, são animais ápodes, ou seja, 
não possuem patas. O corpo é cilíndrico e alongado, 
lembrando o de uma cobra.
 A maioria das espécies é terrestre e vive 
enterrada no solo. Por isso, não enxergam, os olhos são 
atrofiados, mas possuem uns tentáculos sensoriais 
(sensitivos), que auxiliam na percepção do ambiente.

Urodela

 Também são chamados de Caudata, por 
terem cauda. São as  e os , salamandras tritões
compostos por cerca de 400 espécies.
 O corpo destes animais é alongado, com a 
cauda bem desenvolvida, lembrando, apenas no 
formato, a um lagarto.
 A fecundação, neste grupo, pode ser 
externa ou interna. Muitas espécies de salamandras 
não possuem pulmões e apresentam apenas 
respiração cutânea (trocas gasosas através da pele).
 Os tritões passam a vida dentro d'água, 
apesar de não terem brânquias e de terem pernas. 
As salamandras vivem no solo, em locais úmidos.

Anura 
 São representados pelos , e . São cerca de 4.500 espécies. No Brasil são sapos rãs pererecas
encontrados cerca de 600 espécies, sendo 400 somente na Amazônia! 
 Os anuros não possuem cauda e suas patas traseiras são adaptadas para o salto.

Salamandra

Imagem retirada de:
http://beykex.wordpress.com/tag/urodela/

Leitura interessante - Aprenda mais!

Qual a diferença entre sapo, rã e perereca?

 Embora muita gente faça confusão, esses três animais saltitantes possuem muitas diferenças entre si.

Os preferem viver em terra firme e só procuram ambientes aquáticos quando vão se reproduzir. Têm sapos 
tamanho de 2 a 25 centímetros. Tem pele rugosa e cheia de verrugas. Suas pernas curtas fazem com que dêem 
pulos limitados e desajeitados. 

As são as mais habilidosas entre esses três tipos de anuros. Elas conseguem dar saltos de até 1,5 metro de rãs 
comprimento e 70 centímetros de altura. Mora principalmente em lagoas, Têm tamanho de 9,8 milímetros a 30 
centímetros. Ela tem a pele lisa e brilhante. Suas pernas são longas e correspondem a mais da metade do 
tamanho do animal. Os dedos das patas traseiras podem ser dotadas de membranas que ajudam a rã a nadar.

As , como os sapos, também não gostam de lagoas. Elas costumam viver em árvores. Têm tamanho pererecas
menor que 10 centímetros. Em geral, a perereca é menor que um sapo ou uma rã e tem como característica os 
olhos esbugalhados, deslocados para fora. Suas pernas finas e longas permitem grandes saltos. As pontas dos 
dedos da perereca possuem um tipo de ventosa, que ajuda a subir nas árvores

Texto adaptados deste site:
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-a-diferenca-entre-sapo-ra-e-perereca
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>> Répteis <<

 O nome réptil quer dizer "rastejar" (  = rastejar).  Os répteis surgiram há cerca de 300 reptare
milhões da anos, provavelmente originados de certos anfíbios, que dominavam a Terra nesta época e que  
haviam surgido 50 milhões de anos antes.
 Os répteis têm o corpo recoberto por uma pele seca, grossa e praticamente impermeável, o que 
protege esses animais contra a desidratação (perda de água) e representou uma importante adaptação 
aos ambientes terrestres. A pele pode apresentar escamas (cobras), placas (jacarés, crocodilos) ou 
carapaças (tartarugas, jabutis).
 Com melhor adaptação ao ambiente terrestre do que os anfíbios, os répteis passaram a dominar 
a Terra, competindo com os anfíbios, quase levando-os à extinção.
 Na Terra já existiram espécies gigantescas de répteis, como os dinossauros, agora extintos. Hoje 
esse grupo é representado por animais de porte relativamente menor, como os jacarés, tartarugas, 
cobras e lagartos, com cerca de 7 mil espécies conhecidas.
 Vamos conhecer os grupos de répteis.

Quelônios

 Os quelônios são as , os e os . Têm o corpo recoberto por placas ósseas tartarugas jabutis cágados
que se unem, formando uma carapaça na parte superior do corpo e o plastrão, na parte inferior. Essas 
duas carapaças são soldadas uma à outra, protegendo totalmente o corpo do animal. Há aberturas para a 
saída do pescoço, das patas e da cauda. Os quelôneos não têm dentes.
 Você sabe a diferença entre os três? Veja:

Leitura interessante - Aprenda mais!

Qual é a diferença entre tartaruga, jabuti e cágado?

Tartaruga - Assim são chamados genericamente todos os quelônios não classificados como cágados ou jabutis. 
As tartarugas podem ser tanto marinhas como de água doce. Elas têm o casco mais alto que o dos cágados. Outra 
diferença importante é que as tartarugas não dobram o pescoço para o lado ao recolhê-lo para dentro do casco, 
como fazem os cágados.

Jabuti - Água não é com ele. O jabuti é o único entre esses três tipos de quelônio que vive exclusivamente na 
terra. Ele também pode ser facilmente identificado pelo casco alto e pelas patas traseiras em formato cilíndrico, 
que lembram as de um elefante.

Cágado - Distingue-se do jabuti por ser um quelônio só de água doce e não terrestre, nem marinho. Já as 
diferenças em relação às tartarugas são sutis. Os cágados possuem casco mais achatado e têm o pescoço mais 
longo

Texto adaptados deste site:
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-a-diferenca-entre-tartaruga-jabuti-e-cagado

Imagens retiradas de: http://animalogico.blogspot.com.br/2010/12/parece-mas-nao-e.htmlFoto: Declev Reynier Dib-Ferreira 

Tartaruga Jabuti Cágado
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Crocodilianos

 Como o nome diz, são os e também os , além do menos conhecido . São crocodilos jacarés gavial
grandes répteis aquáticos de corpo alongado e pernas curtas, mas que permitem uma boa locomoção 
tanto terrestre quanto aquática. Vivem tanto na terra quanto na água.
 Possuem o corpo recoberto por escamas e placas ósseas.
 No Brasil só existem jacarés, que são encontrados na Amazônia, no Pantanal Mato-Grossense e 
também na Mata Atlântica (o jacaré-de-papo-amarelo).
 Mas, eles são tão parecidos... quais as diferenças entre eles?

Crocodilianos

 Como o nome diz, são os e também os , além do menos conhecido . São crocodilos jacarés gavial
grandes répteis aquáticos de corpo alongado e pernas curtas, mas que permitem uma boa locomoção 
tanto terrestre quanto aquática. Vivem tanto na terra quanto na água.
 Possuem o corpo recoberto por escamas e placas ósseas.
 No Brasil só existem jacarés, que são encontrados na Amazônia, no Pantanal Mato-Grossense e 
também na Mata Atlântica (o jacaré-de-papo-amarelo).
 Mas, eles são tão parecidos... quais as diferenças entre eles?

Leitura interessante - Aprenda mais!

Qual é a diferença entre crocodilo, jacaré e gavial?

 Para começar, eles pertencem a famílias diferentes. Os crocodilos são da família Crocodilidae e os 
jacarés, da Alligatoridae. Os jacarés têm focinho largo e arredondado, enquanto os crocodilos têm a cabeça mais 
afilada. Os gaviais tem um bico bem fino e comprido. 
 A diferença mais visível, porém, está nos dentes. Todos os crocodilos apresentam um dente enorme e 
aparecendo na parte externa da boca. Esse dente fica exposto mesmo com a boca fechada, ao passo que, nos 
jacarés, ele fica escondido dentro da boca.

Texto adaptados deste site:
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-a-diferenca-entre-crocodilo-e-jacare

Imagem retirada de: http://zooterra.wordpress.com/2010/04/02/jacare-aligator-crocodilo-ou-gavial/

CIÊNCIAS - 7º ANO

69



Escamosos

 São chamados de escamosos os (lacertílios), as (ofídios) e o . Como o lagartos cobras anfisbena
nome já sugere, têm o corpo revestido por escamas. 

 Lacertílios

 Compreendem os animais conhecidos como  lagartos
(iguanas, camaleões, lagartos lagartixas...). O camaleão é um 
exemplo muito interessante, pois é capaz de mudar rapidamente a 
cor do corpo, de forma a se esconder no ambiente. Seus olhos 
movimentam-se independente um do outro, cada um para um 
lado.

 Anfisbena

 Os anfisbenídeos são conhecidos 
po pul armente po r "cobra- de- duas -
cabeças", pois não têm pernas e tem as duas 
pontas arredondadas. Vivem abaixo da 
terra, em galerias subterrâneas.

Ofídios

 Os ofídios são as serpentes ou cobras. São répteis que não têm pernas. Se locomovem 
rastejando, percebendo vibrações do solo através da pele. A grande maioria possui glândulas que 
fabricam veneno. 
 Algumas têm dentes afiados e com um pequeno canal por onde passa o veneno, sendo capazes 
de inocular veneno nos animais, quando mordem. 

Imagem retirada de:
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/deriva-genetica/o-narrativismo-evolucionario-e-o-camaleao

Imagem retirada de:
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/muitos-nomes-uma-so-especie/

Camaleão

Anfisbena

Imagem retirada de:
http://wwwbiodersongrapiuna.blogspot.com.br/2012/07/cranio-e-denticao-dos-ofidios.html

Nem todas as cobras possuem dentes 
preparados para inocular o veneno. 

Nestas fotos, vemos o crânio e a cabeça 
de uma venenosa.
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>> Aves <<

 As aves  compreendem um grupo muito grande e bonito de animais. Chamam a atenção pela 
beleza e pelo canto. São os únicos animais que possuem penas. A conquista do vôo permitiu a estes 
animais habitarem locais de difícil acesso e até impossível para outras espécies. Apresentam outra 
grande adaptação à vida terrestre, a , que é a manutenção da temperatura corporal, homeotermia
regulada pelo próprio metabolismo. 

Imagem retirada de: http://ww w.infoescola.com/biologia/aves/

 A classificação das aves é um assunto espantosamente complexo e controverso. A maioria 
dos biólogos acredita que existam cerca de 9.700 espécies de aves, e todas elas pertencem à classe 
Aves. Mas a forma como elas estão interligadas ainda está em discussão. Durante séculos, cientistas 
utilizaram características internas e externas para classificar as aves, agrupando-as de acordo com a 
estrutura do esqueleto, forma do bico, tamanho, cor e outras características visíveis. Mas este não 
se mostrou o método mais confiável ao longo do tempo. Uma comparação física entre espécies 
similares da Europa e Austrália, por exemplo, resultaria em membros da mesma família, 
independente do fato de pertencerem a famílias completamente diferentes. A recíproca é 
verdadeira, pois aves que não se parecem têm sido catalogadas como membros da mesma família.
 Atualmente, a maioria dos pesquisadores concorda que há entre 25 e 30 ordens de aves, 
contendo cerca de 148 famílias. 
 A ordem mais populosa de aves é a , que inclui mais de 5 mil espécies – mais da Passeriforme
metade de todas as espécies conhecidas. As aves passeriformes incluem a o pintassilgo, o canário, o 
pardal, a cotovia, o sabiá e muitas outras espécies conhecidas. 
 Outras ordens importantes incluem os (patos, cisnes e gansos), Anseriformes Apodiformes 
(beija-flor), (cegonhas), (pombos), (alcião), Ciconiformes Columbiformes Coraciiformes 
Falconiformes Galliformes Pelecaniformes (pássaros diurnos de caça), (aves como a galinha), 
(pelicanos), (papagaios), (pingüins), e (corujas).Psittaciformes Sphenisciformes Strigiformes 

 As aves evoluíram a partir dos répteis e muitas 
modificações ocorreram para que elas conquistassem todo 
esse modo de vida. Por exemplo, Os ovos passaram a se 
desenvolver fora do corpo da fêmea, surgiram as penas, os 
membros anteriores viraram asas, dentre outros.
 Os ossos das aves são como esponjas, cheios de ar, 
porque precisam ser leves e delicados para o vôo. Por isso são 
chamados de ossos pneumáticos (que significa que tem ar). 
 Na parte da frente, as aves possuem um osso 
chamado quilha ou carena, onde os músculos peitorais estão 
presos, músculos estes que são responsáveis pelos 
batimentos da asa.

Os grupos de aves

Texto retirado deste site: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/classe-aves/classificacao-das-aves.php

Para reforçar! Pesquise!

Observe à sua volta e anote as aves que você vê em casa, na rua, na escola ou outro lugar:
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>> Mamíferos <<

 Os mamíferos formam hoje o grupo mais evoluído e mais conhecido dos vertebrados. Todos 
(com raras exceções) apresentam o corpo coberto de pelos. Eles conseguem manter a temperatura do 
corpo constante, independente do meio ambiente. 
 Os cuidados com os filhotes são os mais desenvolvidos do reino animal, o que ajuda na sua 
sobrevivência. A característica principal deste grupo é o fato de todos os filhotes se alimentarem com o 
leite materno ao nascerem. O leite produzido pelas fêmeas de mamífero é muito rico em gorduras e 
proteínas, o que o torna altamente nutritivo. Desta forma, os jovens não necessitam procurar o seu 
próprio alimento nas primeiras semanas, permitindo um início de vida mais seguro que nos outros 
grupos de vertebrados.
 Pode-se citar inúmeros mamíferos: cães, gatos, toupeiras, morcegos, roedores, macacos, 
baleias, cavalos, veados,  onça e muitos outros. Não podemos esquecer do próprio ser humano entre 
eles.

Desenho de como teria sido 
um terapsídeos.

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos3/mamiferos.php

 Na nossa Árvore da Vida, na linha evolutiva, os mamíferos foram os últimos a aparecerem no 
planeta. Os animais que deram origem aos mamíferos foram um grupo de répteis chamados 
terapsídeos. Eram pequenos animais carnívoros que viveram há 225 milhões de anos. 
 Além de importantes diferenças para os répteis a 
nível do crânio, os terapsídeos desenvolveram também um 
esqueleto mais leve e flexível, com os membros alinhados 
por baixo do corpo, tornando-os mais ágeis e rápidos. 
 Estima-se que a transição de réptil para mamífero 
tenha terminado há cerca de 195 milhões de anos, junto com 
os dinossauros. A sua recente capacidade de controlar a 
temperatura interna (homeostase, como nas aves), talvez 
exp li que  porq ue o s mam í feros so brev iveram  ao 
aquecimento global causado por um meteoro que extinguiu 
os dinossauros.

 Em relação à reprodução, todos os mamíferos apresentem sexos separados, fecundação interna 
e o fato de mamar. Mas podem-se dividir, ainda, em três grandes grupos:

Monotremados ornitorrinco equidna- Pode acreditar: tem mamífero que põe ovos! São o e o , ambos da 
Austrália. Do ovo nasce um minúsculo embrião que se desloca para uma bolsa, onde termina o seu 
desenvolvimento lambendo leite produzido pela mãe, pois não existem mamilos;

Marsupiais - Neste grupo, o bebê nasce ainda sem estar pronto, mas termina o seu desenvolvimento no 
interior de uma externa no corpo da fêmea - o . Este grupo inclue os cangurus, os gambás, bolsa marsúpio
os coalas;

Placentários - Este é o maior grupo de mamíferos. O bebê se desenvolve dentro do corpo da fêmea, com 
a ajuda de uma que fornece os nutrientes necessários (oxigênio e alimentos). Em sentido placenta 
contrário, passam para a mãe as excreções do embrião.

De acordo com a reprodução...

Para reforçar! Pesquise!

Você já viu um ornitorrinco ou uma equidna, os únicos mamíferos que põem ovos? Não? 
Então pesquise e tente ver algumas fotos. Depois, conte ao professor(a) o que você achou 
deles!
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A Classificação dos mamíferos

Edentados - Também conhecidos por desdentados, possuem dentes reduzidos, desprovidos de raiz e 
esmalte. Esta ordem inclui o tamanduá (único sem dentes), o tatu e a preguiça, encontrados no Brasil. 

Roedores - Estes mamíferos possuem dois pares de dentes incisivos (dentes da frente, um par em cima, 
outro par embaixo) bem desenvolvidos e que crescem continuamente. Eles são desgastados à medida 
que o animal vai roendo seu alimento. Como exemplos, temos o rato, o camundongo, a capivara (o maior 
roedor do mundo), o esquilo, dentre outros.

Logomorfos - São mamíferos que apresentam características semelhantes aos roedores, mas possuem 
dois pares de dentes incisivos no maxilar superior e apenas um par de incisivos no maxilar inferior. São o 
coelho e a lebre.

Quirópteros - São os únicos mamíferos voadores. As patas da frente são transformadas em asas. São os 
morcegos. Podem se alimentar de insetos, peixes, sangue (hematófagos), néctar das flores ou frutas.

Cetáceos - São mamíferos marinhos que apresentam os membros transformados em nadadeiras e numa 
cauda, o que lhes permite nadar "como um peixe". São as baleias, os golfinhos e os botos. 

Sirênios - São chamados "peixe-boi". São mamíferos que podem viver em água doce ou salgada. Também 
têm as patas transformadas em nadadeiras e uma cauda larga, usadas para nadar.

Carnívoros - São mamíferos que possuem dentes caninos muito desenvolvidos e os molares modificados 
para cortar o alimento. São predadores, com o olfato e a audição bem desenvolvidos. Neste grupo temos 
o gato, leão, lobo, cão, foca, urso, leão-marinho etc.

Proboscídeos - A principal característica desses animais é a presença do nariz e parte do lábio superior 
alongados, em forma de tromba (ou "proboscide") longa e flexível, que funciona como mão. São os 
elefantes.

Perissodáctilos - São considerados mamíferos que possuem dedos ímpares e se apóiam sobre cascos. 
Por este motivo, são chamados de ungulados (com casco). Como exemplos, temos o cavalo, a anta, a 
zebra e o rinoceronte. 

Artiodáctilos - Estes mamíferos também são ungulados, mas possuem um número par de dedos. Dentre 
eles, temos o boi, o carneiro, o búfalo, o camelo e a girafa, o porco, o hipopótamo e o javali.

Primatas - São mamíferos que se caracterizam por apresentarem membros alongados e mãos e pés com 
cinco dedos providos de unha. Na ordem dos primatas, temos os vários tipos de macacos (gorila, 
chimpanzé, orangotango, gibão) e o .ser humano

 Vamos conhecer agora os outros grupos de mamíferos. Estes que citaremos aqui são todos 
placentários monotremados marsupiais. Os outros dois, você já sabe, são os  e os , sobre os quais falamos 
na página anterior. 
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1 - Escolha 20 mamíferos que você conhece e diga de que ordem é cada animal que escolher. Cite ao 
menos uma característica que o inclui naquele grupo. Use o espaço em branco para anotações, se 
precisar:

EXERCÍCIOS

1  -
2  -
3  -
4  -
5  -
6  -
7  -
8  -
9  -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -

CIÊNCIAS - 7º ANO

74

Mamífero Ordem Características



 Esses foram locais consultados para escrever esta apostila. Em muitos destes sites, diversas 
páginas foram pesquisadas, mas aqui está citado o endereço do site principal. 

 Se você quiser prosseguir com seus estudos, podem ser boas dicas para começar:

ALUNOS Online :  (site). Disponível em http://www.alunosonline.com.br/. Acessado em: agosto de 
2013.

ÁRVORES do Brasil : (site). Disponível em http://www.arvoresbrasil.com.br/. Acessado em agosto de 
2013.

BRASIL Blogado  (site). Disponível em: http://www.brasilblogado.com/arvore-da-amazonia/. Acessado 
em: agosto de 2013.

BRASIL Escola  (site). Disponível em: http://www.brasilescola.com/. Acessado em: agosto de 2013

CÉLULAS e etc.  : (site). Disponível em http://celulaseetc.webnode.pt/. Acessado em: agosto de 2013.

DICIONÁRIO onlline de Português   (site). Disponível em: http://www.dicio.com.br/. Acessado em: 
agosto de 2013.

FLORESTA Amazônica  (site). Disponível em: http://floresta-amazonica.info/. Acessado em: agosto de 
2013.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (site). Disponível 
em: http://www.ibama.gov.br/. Acessado em: agosto de 2013.

INFOEscola - Navegando e Aprendendo (site). Disponível em: -  http://www.infoescola.com. Acessado 
em: agosto de 2013.

INSTITUTO Mangue Vivo  http://www.manguevivo.org.br/. Acessado em: agosto (site). Disponível em:
de 2013.

KLICK Educação  (site). Disponível em: http://www.klickeducacao.com.br/. Acessado em: agosto de 
2013.

LAURENCE, J.  Editora Nova Geração, 2007. Biologia.

PANTANAL Brasil  em: (site). Disponível http://www.pantanal-brasil.com/. Acessado em: agosto de 
2013.

P O R TA L  P a n t a n a l   - O  g u i a  d o  s a n t u á r i o  e c o l ó g i c o  ( s i t e ) .  D i s p o n í v e l  e m :  
http://www.portalpantanal.com.br/. Acessado em: agosto de 2013.

PORTAL Brasil  (site). Disponível em: http://www.portalbrasil.net/. Acessado em agosto de 2013.

SÓ Biologia  (site). Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/. Acessado em: agosto de 2013.

SOS Mata Atlântica (site). Disponível em: http://www.sosma.org.br/. Acessado em: agosto de 2013.

SUA pesquisa (site). Disponível em: http://www.suapesquisa.com. Acessado em: agosto de 2013.

TEIA da Vida  (site). Disponível em: http://dani-teiadavida.blogspot.com/2011/07/floresta-amazonica-
um-ecossistema.html. Acessado em: agosto de 2013.

TODA Biologia (site). Disponível em: http://www.todabiologia.com/. Acessado em: agosto de 2013.

WIKIPÉDIA (site). Disponível em: http://pt.wikipedia.org/. Acessado em: agosto de 2013.

U N E S P  -  U n i v e r s i d a d e  E s t a d u a l  P a u l i s t a   ( s i t e ) .  D i s p o n í v e l  e m :  
http://www2.assis.unesp.br/darwinnobrasil/evolucao.htm. Acessado em: agosto de 2013.
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AVALIAÇÃO FINAL

Questão 1 - Depois de estudar 
sobre o meio ambiente, um 
aluno disse que tinha um 
“mini ecossistema” em casa. 
Ele  fez um des en ho d o 
ecossistema dele e... era um 
aquário! 

Você concorda com ele? Por quê? Explique sua resposta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 2 - Explique o que significa:

a) Meio Biótico: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

b) Meio Abiótico: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 3 - Explique por que todos os ecossistemas são diferentes uns dos outros:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 4 - Cite 3 ecossistemas brasileiros:
________________________, _________________________, _________________________

Questão 5

a) O que são as adaptações dos seres vivos ao seu ao seu ecossistema? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b) Cite uma adaptação de um animal e uma adaptação de uma planta: 

Animal: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Planta:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Questão 6

“Nenhum ser vivo vive isolado, eles estão sempre em relação uns com os outros e com o seu meio 
ambiente.”

Você concorda com esta frase? Justifique a sua resposta e dê exemplos.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 7 - Qual a frase correta?

a) (   ) A fotossíntese é a respiração da planta, feita através das folhas, quando elas captam o 
oxigênio e liberam gás carbônico, liberando água.

b) (    ) A fotossíntese é a forma de alimentação das plantas, quando elas produzem glicose através 
da água e gás carbônico, usando a energia da luz.

Questão 8 - Em uma teia alimentar, explique quem é:

a) o produtor: ________________________________________________________________
b) o consumidor primário: _______________________________________________________
c) o consumidor secundário: _____________________________________________________
d) o decompositor: ____________________________________________________________

Questão 9 - Complete o texto abaixo com as palavras: 

autótrofos     heterótrofos     consumidores     herbívoros     carnívoros

Os animais são ____________________, pois não produzem o próprio alimento e se alimentam 
de outros seres vivos. Em uma teia alimentar, são chamados de ____________________. Alguns 
alimentam-se dos produtores, então eles são ____________________; outros comem outros 
animais, portanto, eles são ____________________.

Questão 10 – Quais as diferenças entre as explicações religiosas e as explicações científicas para 
a origem da vida na Terra e para a biodiversidade existente no planeta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_

Questão 11 – Por que razão a teoria da evolução química é a teoria mais aceita pelos cientistas 
para a origem da vida na Terra?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Questão 12 – Quais são as evidências utilizadas pelos cientistas para comprovar a evolução das 
espécies?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 13 – O que são fósseis?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 14 – Quais as diferenças entre as explicações de Lamarck e Darwin para a evolução das 
espécies?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 15 – Cite o nome dos 5 Reinos e as características dos seres vivos que os compõem:

1 – _________________________________________________________________________
2 – _________________________________________________________________________
3 – _________________________________________________________________________
4 – _________________________________________________________________________
5 – _________________________________________________________________________

Questão 16 – As bactérias são seres unicelulares que podem viver isoladas ou formar colônias. 
Elas estão em toda a parte, em todos os ecossistemas. Mas algumas trazem doenças ao ser 
humano. Cite três doenças causadas por bactérias e as formas de prevenção: 

1 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 17 – Os protozoários, assim como as bactérias, são seres unicelulares. Diferenciam-se 
das bactérias por possuírem célula eucarionte, ou seja, com núcleo. Alguns protozoários também 
trazem doenças aos seres humanos. Cite três doenças causadas por protozoários e as formas de 
prevenção:

1 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 - ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Questão 18 – Os fungos são muito diversos e são extremamente importantes para a natureza. O 
ser humano descobriu também algumas utilidades e os utilizam para diversos fins. Fale sobre a 
importância ecológica e a importância econômica dos fungos:

Importância ecológica: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Importância econômica: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 19 – As briófitas são o grupo de plantas mais simples. Elas são pequenas e vivem em 
locais bem úmidos. Por que elas não crescem muito e por que não podem viver em locais sem 
umidade?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 20 – As gimnospermas são plantas que produzem sementes, mas não têm frutos. Há uma 
gimnosperma no Brasil que é, inclusive, o nome de um ecossistema. Em relação a isso, responda:

1 – Qual o nome desta árvore? ____________________________________________________
2 – Qual o nome de sua semente, muito apreciada como alimento? ________________________
3 – Que relação ela tem com um pássaro chamado gralha? _______________________________
___________________________________________________________________________

Questão 21 – As angiospermas são plantas que produzem flores, frutos e sementes. Para a 
semente e o fruto se desenvolverem, é necessário ocorrer a polinização. De que formas a 
polinização pode ocorrer? Cite ao menos 3: 

1 – _________________________________________________________________________
2 – _________________________________________________________________________
3 – _________________________________________________________________________

Questão 22 –  Complete o quadro abaixo com as  diferenças entre monocotiledôneas e 
dicotiledôneas em relação:

Diferenças em relação:          Monocotiledôneas            Dicotiledôneas

à semente       

à raiz         

às folhas        



Questão 23 – Existem animais de todos os tamanhos, formas e cores. Para facilitar o estudo, os 
cientistas os separam em grupos. Qual é a característica principal na divisão dos animais nestes 
dois grupos: vertebrados e invertebrados?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 24 – Animais com o corpo basicamente dividido em cabeça, pé e massa visceral, este 
grupo está dividido em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Qual é o nome deste grupo (filo)?
___________________________________________________________________________

Questão 25 – Os insetos, os aracnídeos e os crustáceos fazem parte de um mesmo grupo. Qual é o 
nome deste grupo e qual é a característica principal dele?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 26 – Quais são as características principais dos 5 grupos de vertebrados?

Peixes – _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Anfíbios – ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Répteis – ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Aves – ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mamíferos – _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



AVALIAÇÃO FINAL - (Gabarito)

Questão 1 - Depois de estudar 
sobre o meio ambiente, um 
aluno disse que tinha um 
“mini ecossistema” em casa. 
Ele  fez um des en ho d o 
ecossistema dele e... era um 
aquário! 

Você concorda com ele? Por quê? Explique sua resposta.

Espera-se que o aluno perceba o aquário como um “mini ecossistema”, com a parte biótica 
(peixes, plantas) e abiótica (água, areia, pedras) em constante relação, assim como em um 
ecossistema natural

Questão 2 - Explique o que significa:

a) Meio Biótico:  Parte viva de um ecossistema, como os animais, plantas, fungos, bactérias.
___________________________________________________________________________

b) Meio Abiótico: Parte não viva de um ecossistema, como o solo, a água, a temperatura...
___________________________________________________________________________

Questão 3 - Explique por que todos os ecossistemas são diferentes uns dos outros:

Espera-se com esta pergunta que o aluno relembre os exemplos de ecossistemas e pense que eles 
são diferentes. A resposta deve ser na linha, especialmente, do meio abiótico: “Porque cada um 
tem uma quantidade de água diferente, um clima diferente, temperaturas, diferentes. etc. e isso faz 
com que eles tenham animais e plantas diferentes”.

Questão 4 - Cite 3 ecossistemas brasileiros: Resposta variável
________________________, _________________________, _________________________

Questão 5

a) O que são as adaptações dos seres vivos ao seu ao seu ecossistema? 

São estruturas e formas do corpo que os ajudam a sobreviver num determinado ambiente 
específico.

b) Cite uma adaptação de um animal e uma adaptação de uma planta: Resposta variável

Obs.: considero esta uma pergunta difícil. Se o aluno lembrar dos exemplos dados na apostila, 
será mais fácil responder, mas o ideal seria apontar outros exemplos.

Animal: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Planta:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Questão 6

“Nenhum ser vivo vive isolado, eles estão sempre em relação uns com os outros e com o seu meio 
ambiente.”

Você concorda com esta frase? Justifique a sua resposta e dê exemplos.

O correto é concordar com a frase, mas a justificativa é variável. Espera-se que o aluno perceba 
que os seres vivos estão em constante relação entre eles, lembrando dos exemplos dados na 
apostila.

Questão 7 - Qual a frase correta?

a) (   ) A fotossíntese é a respiração da planta, feita através das folhas, quando elas captam o 
oxigênio e liberam gás carbônico, liberando água.

b) (    ) A fotossíntese é a forma de alimentação das plantas, quando elas produzem glicose X
através da água e gás carbônico, usando a energia da luz.

Questão 8 - Em uma teia alimentar, explique quem é:

a) o produtor: a planta, que produz o próprio alimento
b) o consumidor primário: o animal que come a planta
c) o consumidor secundário: o animal que come o consumidor primário
d) o decompositor: aqueles que decompõem a matéria morta, como os fungos

Questão 9 - Complete o texto abaixo com as palavras: 

autótrofos     heterótrofos     consumidores     herbívoros     carnívoros

Os animais são , pois não produzem o próprio alimento e se alimentam de outros seres heterótrofos
vivos. Em uma teia alimentar, são chamados de . Alguns alimentam-se dos consumidores
produtores, então eles são ; outros comem outros animais, portanto, eles são herbívoros
carnívoros.

Questão 10 – Quais as diferenças entre as explicações religiosas e as explicações científicas para 
a origem da vida na Terra e para a biodiversidade existente no planeta?
 
Espera-se que o aluno perceba que, basicamente, as explicações religiosas não têm nenhum tipo 
de comprovação, enquanto a explicação científica baseia-se em evidências e comprovações por 
pesquisas. 

Questão 11 – Por que razão a teoria da evolução química é a teoria mais aceita pelos cientistas 
para a origem da vida na Terra?

Esta é para complementar a questão anterior. Espera-se que o aluno perceba que a teoria da origem 
química é amplamente aceita porque houve experiências que comprovam que seria possível 
ocorrer do jeito que ela explica. 



Questão 12 – Quais são as evidências utilizadas pelos cientistas para comprovar a evolução das 
espécies?

Os fósseis e as semelhanças entre as espécies (essas estão na apostila, mas se o professor trabalhar 
melhor a questão, pode cobrar resposta mais completa do aluno).

Questão 13 – O que são fósseis?

Registros de seres vivos que viveram há milhões de anos na terra, como ossos, dentes, pegadas, 
etc.

Questão 14 – Quais as diferenças entre as explicações de Lamarck e Darwin para a evolução das 
espécies?

Lamarck achava que as espécies mudavam através do uso ou desuso de partes do corpo e que estas 
mudanças eram repassadas aos pais. Darwin dizia que as mudanças se davam ao acaso e que as 
espécies evoluíram por seleção natural

Questão 15 – Cite o nome dos 5 Reinos e as características dos seres vivos que os compõem:

1 – Monera - seres unicelulares sem núcleo.
2 – Protista - seres unicelulares com núcleo.
3 – Fungos - podem ser unicelulares ou pluricelulares, heterótrofos.
4 – Plantas – seres autótrofos, pluricelulares.
5 – Animal – seres heterótrofos, pluricelulares.

Questão 16 – As bactérias são seres unicelulares que podem viver isoladas ou formar colônias. 
Elas estão em toda a parte, em todos os ecossistemas. Mas algumas trazem doenças ao ser 
humano. Cite três doenças causadas por bactérias e as formas de prevenção: 
Resposta variável, de acordo com as pesquisas que eles possam ter feito.

1 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 - _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Questão 17 – Os protozoários, assim como as bactérias, são seres unicelulares. Diferenciam-se 
das bactérias por possuírem célula eucarionte, ou seja, com núcleo. Alguns protozoários também 
trazem doenças aos seres humanos. Cite três doenças causadas por protozoários e as formas de 
prevenção:
Resposta variável, de acordo com as pesquisas que eles possam ter feito.

1 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 - ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3 - _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Questão 18 – Os fungos são muito diversos e são extremamente importantes para a natureza. O 
ser humano descobriu também algumas utilidades e os utilizam para diversos fins. Fale sobre a 
importância ecológica e a importância econômica dos fungos:

Importância ecológica: São seres decompositores, que decompõem a matéria morta, devolvendo 
as substâncias à terra, fazendo a reciclagem natural.

Importância econômica: São utilizados na indústria para fazer diversos alimentos, servem 
também, diretamente, de alimento.

Questão 19 – As briófitas são o grupo de plantas mais simples. Elas são pequenas e vivem em 
locais bem úmidos. Por que elas não crescem muito e por que não podem viver em locais sem 
umidade?

Porque não têm vasos condutores de seiva. A água vai de célula a célula, lentamente, o que limita o 
porte da planta.

Questão 20 – As gimnospermas são plantas que produzem sementes, mas não têm frutos. Há uma 
gimnosperma no Brasil que é, inclusive, o nome de um ecossistema. Em relação a isso, responda:

1 – Qual o nome desta árvore? Araucária ou pinheiro do Paraná
2 – Qual o nome de sua semente, muito apreciada como alimento? Pinhão
3 – Que relação ela tem com um pássaro chamado gralha? A gralha ajuda a disseminar as sementes

Questão 21 – As angiospermas são plantas que produzem flores, frutos e sementes. Para a 
semente e o fruto se desenvolverem, é necessário ocorrer a polinização. De que formas a 
polinização pode ocorrer? Cite ao menos 3: 

1 – Pelo vento
2 – Pela água
3 – Por animais

Questão 22 –  Complete o quadro abaixo. Quais as diferenças entre monocotiledôneas e 
dicotiledôneas em relação:

Diferenças em relação...       Monocotiledôneas       Dicotiledôneas

à semente       Só tem um cotilédone      Tem dois cotilédones

à raiz         É em forma de cabeleira       Tem uma raiz central com   
         ramificações

às folhas        Nervuras paralelas            Nervuras ramificadas



Questão 23 – Existem animais de todos os tamanhos, formas e cores. Para facilitar o estudo, os 
cientistas os separam em grupos. Qual é a característica principal na divisão dos animais nestes 
dois grupos: vertebrados e invertebrados?

Vertebrados têm vértebras (ossos) e invertebrados não tem.

Questão 24 – Animais com o corpo basicamente dividido em cabeça, pé e massa visceral, este 
grupo está dividido em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Qual é o nome deste grupo (filo)?

Moluscos

Questão 25 – Os insetos, os aracnídeos e os crustáceos fazem parte de um mesmo grupo. Qual é o 
nome deste grupo e qual é a característica principal dele?

Artrópodes, principal características: pernas articuladas.

Questão 26 – Quais são as características principais dos 5 grupos de vertebrados?

Peixes – Vivem na água, respiram por brânquias, pele coberta por escamas.

Anfíbios – Têm duas fases de vida, uma aquática, outra terrestre. 

Répteis – Rastejam, têm a pele seca, coberta por escamas ou placas.

Aves – Têm bico, pele coberta por penas, ossos pneumáticos.

Mamíferos – Mamam ao nascer, pele coberta por pelos.



Para reforçar! Responda: 
De que é composto um ecossistema?

O que são as adaptações dos seres vivos?

De uma parte viva (biótico), de uma parte não viva (abiótico) e as relações entre eles.

São estruturas e formas do corpo que os ajudam a 
sobreviver num determinado ambiente específico.

Pág. 5
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1 - Sem ler novamente o texto, tente relembrar o que você estudou e o que aprendeu e responda 
com as suas palavras: o que é um ecossistema?

2 - Pense em seu bairro como um ecossistema e nós como uma das espécies deste ecossistema. Faça 
uma observação cuidadosa e depois responda: Quem faz parte, em seu “bairro-ecossistema”:

a) do meio biótico?

c) Quais relações entre meio biótico e abiótico você pode observar?

b) do meio abiótico?

Resposta variável. É um local composto pelo meio ambiente - a parte abiótica: solo, água, 
temperatura, ar, etc. - e os seres vivos que o habitam. Os seres vivos estão em relação entre eles e 
entre eles e o meio ambiente.

         Resposta variável. Espera-se que o aluno diga os seres vivos que habitam o 
bairro: as pessoas, cachorros, pombos, ratos...

         Resposta variável. Espera-se que o aluno liste as áreas construídas, como casas, 
prédios, ruas, além de água, esgoto, o ar, etc.

               Resposta variável. Espera-se 
que o aluno consiga perceber as mudanças que o próprio ser humano faz no meio, como as 
construções que são feitas, etc. Além disso, a água que entra nas casas, a poeira que traz problemas 
respiratórios, tudo pode ser utilizado.

d) Quais relações entre os seres vivos deste ecossistema você pode observar?

3 - Pesquise e cite outras 3 adaptações de plantas ou animais para sobreviver nos seus ecossistemas: 
a - 

                Resposta variável. 
Espera-se que o aluno consiga perceber algumas relações, mesmo básicas e simples, como um gato 
que come um pássaro, o cachorro que vive na casa de alguém, as pessoas se relacionando, etc.

Resposta variável.

RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS DE REFORÇO

Pág. 10

Para reforçar! Responda: 

O que quer dizer seres autótrofos? Dê exemplos. Qual a importância deles para a vida na Terra?

São seres que produzem o próprio alimento, como as plantas. São a base da cadeia alimentar, 
produzindo comida e energia para os outros seres.
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Para reforçar! Responda: 

O que quer dizer seres heterótrofos? Dê exemplos.

São os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, pois não produzem o próprio alimento. 
Exemplos: qualquer animal.

Para reforçar! Responda: 

Dê exemplos de animais...

Carnívoros:

Herbívoros:

Onívoros:

Resposta variável

Para reforçar! Responda: 
Nesta teia alimentar, quais são os:

Produtores:

Carnívoros:

Consumidores Primários:

Herbívoros:

Consumidores Secundários:

Onívoros:

Consumidores da 3ª ordem:

Árvores e outras plantas

sapo, aranha, cobra, jacaré, gavião

gafanhoto, capivara

pássaros

Insetos, capivara, pássaros

pássaros, sapo, aranha, cobra, jacaré

gavião, cobra, jacaré



1 - Na sua casa, em seu quintal ou no caminho da sua casa para a escola, quais  você é seres autótrofos
capaz de identificar? Faça uma pesquisa e escreva os nomes de, pelo menos, 10 deles:

2 - E quais os  você é capaz de identificar? Faça uma pesquisa e escreva os nomes seres heterótrofos
de, pelo menos, 10 deles:

3 - Descreva com as suas palavras o que quer dizer :fotossíntese

4 - Se você ganhasse uma planta em um vaso, explique em que parte da sua casa colocaria e por quê? 
E como faria para cuidar dela, para que pudesse sobreviver e crescer?

5 - Faça no espaço abaixo (ou no verso da folha) a sua própria teia alimentar. Indique quem são os 
produtores, os consumidores (primários, secundários, etc.) e quem são os herbívoros, carnívoros, 
onivoros e decompositores. Se não quiser desenhar, faça a sua teia com os nomes dos seres vivos .

Espera-se que o aluno consiga identificar as plantas que ele vê em seu dia a dia como os seres 
autótrofos.

Espera-se que o aluno consiga identificar os animais que ele vê em seu dia a dia como os seres 
heterótrofos.

Espera-se que o aluno consiga identificar a fotossíntese como o processo de alimentação das 
plantas, ao produzir o alimento através da água e gás carbônico, utilizando a energia da luz.

Espera-se que o aluno consiga perceber que a planta necesssita de luz para sobreiver, por causa da 
fotossíntese, além de água.

Resposta variável.
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1 - Faça uma pesquisa e pinte, no mapa do Brasil abaixo, os ecossistemas brasileiros, um de uma cor a 
sua escolha. Escreva o nome do ecossistema e o nome de três animais e duas plantas encontradas em 
cada um:

Resposta variável. Espera-se que o mapa fique todo pintado, com os 
ecossistemas cobrindo toda a extensão do país, reforçando o entendimento de 
como se distribuem os ecossistemas.
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1 - O que você pensa sobre isso? Escreva abaixo seu pensamento sobre a evolução dos seres vivos:

2 - Como a religião explica o surgimento da vida? E por que a religião  as suas não consegue comprovar
ideias?

3 - Por que a Ciência hoje em dia afirma que não pode surgir vida se ela não vier de outra vida?

4 - Qual a diferença entre as explicações religiosas e as explicações científicas?

5 - Qual a teoria mais aceita pela Ciência para o surgimento da vida na Terra? Por quê?

Resposta variável.

Espera-se que o aluno perceba que a religião explica o surgimento da vida baseado em livros 
sagrados e não consegue comprovar porque não há evidências científicas nem experimentos para 
comprovar as ideias.

Porque isso ficou comprovado através de experiências o observações.

Espera-se que o aluno perceba que, basicamente, as explicações religiosas não têm nenhum tipo 
de comprovação, enquanto a explicação científica baseia-se em evidências e comprovações por 
pesquisas. 

A teoria da evolução química. Porque houve experiências que comprovam que seria possível 
ocorrer do jeito que ela explica. 

1 - Você entendeu o que é a evolução das espécies? Explique :com as suas palavras

2 - Um fóssil é registros deixados por algum ser vivo há milhões de anos. Pesquise e escreva quais 
partes ou marcas de seres vivos já foram encontradas como fóssil pelos cientistas pelo mundo:

3 -Imagine uma ave pernalta e bicuda, como a do lado. 
Quais as vantagens de ela ter patas e bicos tão longos?

4 - Que explicações Lamarck daria para a evolução desta ave para ela ter patas e bicos tão longos?

5 -  E o Darwin, como ele explicaria o fato desta ave ter patas e bicos tão longos?

Resposta variável.

Resposta variável, mas espera-se que o alune encontre registros de ossos, pegadas, conchas, folhas, 
peixes, etc.

No início ela ficou esticando as pernas e tentando pegar os peixes no fundo com o bico. Aos poucos, 
de tanto esticar as pernas elas ficaram maiores e os filhos foram nascendo com pernas e bicos 
maiores por causa disso.

No início ela ficou esticando as pernas e tentando pegar os peixes no fundo com o bico. Aos poucos, 
de tanto esticar as pernas elas ficaram maiores e os filhos foram nascendo com pernas e bicos 
maiores por causa disso.

Com eles ela pode andar em águas rasas à procura dos 
peixes e com o bico pode pegar os peixes com mais 
facilidade.
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Para reforçar! Responda: 

Analisando a figura acima, quais os 5 reinos em que os seres vivos são divididos?

Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animallia

Para reforçar! Pesquise! 
Cite 3 doenças causadas por bactérias e suas formas de prevenção (como não pegar estas doenças):
1

Resposta variável, dentre as várias causadas por bactérias.

Para reforçar! Pesquise! 
Cite 3 doenças causadas por protozoários e suas formas de prevenção (como não pegar estas 
doenças):
1 Resposta variável, dentre as várias causadas por protozoários.

Para reforçar! Responda! 
Vamos ver se você prestou atenção: 

1 - Quais são os grupos de monera que existe?

2 - Quais são os nomes que as bactérias recebe, de acordo com suas formas?

3 - Quais são os 2 grupos de protistas que existem? 

4 - E os grupos de protozoários, quais são?

Bactérias, cianobactérias e arqueas

cocos, bacilos, vibriões, espirilos
protozários e algas

amebóides, flagelados, ciliados, esporozoários.

Para reforçar! Responda: 

Faça uma pesquisa e responda: por que se usa o fermento biológico no pão? Qual a função dele?
O fermento biológico é o fungo Saccharomyces cerevisiae, uma levedura. O fermento atacam os 
açúcares da massa e produzem gás carbônico durante o descanso da massa. O gás faz o pão crescer e 
ficar mais fofo.
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Para reforçar! Pesquise!

Faça uma pesquisa e aponte algumas doenças causadas pelos fungos ao ser humano:

Resposta variável, dentre as doenças causadas por fungos.

Para reforçar! Pesquise!

Além de insetos, há outros animais que fazem polinização. Faça uma pesquisa e aponte alguns:
Aves, morcegos...

Para reforçar! Pesquise!

Faça uma pesquisa em sua casa: pegue algumas sementes (feijão, milho, amendoim, abacate etc.) 
e as observe. Abra as sementes e veja suas partes internas. Use o espaço aqui para desenhá-las:

Resposta variável.

Pág. 52

 Vamos fazer como os cientistas e pesquisar as plantas? Procure perto de sua casa, na sua 
escola, nos vegetais que vocês comem em casa, enfim, no seu dia a dia, diferentes plantas. Analise 
algumas delas e desenhe-a abaixo, escreva sobre as características delas, indicando se é uma briófita, 
uma pteridófita, uma gimnosperma ou uma angiosperma. 
 Siga o exemplo abaixo:

Planta: cebolinha.
É utilizada na cozinha, como tempero e em saladas. 
É uma , porque suas angiosperma monocotiledônea

raízes parecem uma cabeleira, todas saindo de um só 
ponto e suas folhas são compridas com nervuras 
retas.

Resposta variável.
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Para reforçar! Pesquise!

Faça uma pesquisa sobre o ciclo de vida desses animais e descubra: como evitar essas doenças?

Tomar cuidado com a alimentação, não comer carne mal cozida, etc.
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Para reforçar! Pesquise!

                        Além destes dois, ainda existem os nematelmintos "Filária" e "Oxiúro", que causam 
doenças em humanos. Faça uma pesquisa e responda:

- Como é sua aparência? (desenhe-os) / - Quais doenças causam? / - Como se pode evitá-las?

Filária Oxiúro

Causam a doença chamada elefantíase. 
E v i ta - s e  c o m b a te n d o  o  m o s q u i t o 
transmissor.

Causam a doença oxiurose.  Evita-se 
tomando cuidado com a alimentação e com 
as mãos sujas, lavando-as constantemente.

Para reforçar! Pesquise!
Observe à sua volta e anote os insetos que você vê em casa, na rua, na escola ou outro lugar:

Resposta variável.
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Para reforçar! Pesquise!

Agora que você já estudou e sabe tudo sobre os artrópodes, escreva as características principais 
de cada grupo abaixo:

Insetos:

Crustáceos

Aracnideos:

Quilópodes

Diplópodes:

:

:

Corpo dividido em cefalotórax e abdome. Geralmente cinco pares de patas. Dois pares 
de antenas. 

Únicos com asas. Um par de antenas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tem 6 
patas.

Corpo dividido em cefalotórax e abdome. Têm quatro pares de patas e não possuem 
antenas. Apresentam um par de palpos e um par de quelíceras.

Corpo formado por uma cabeça e muitos segmentos. Em cada segmento existe um par 
de pernas. Tem um par de antenas.

Corpo formado por cabeça e vários segmentos. Em cada segmento há dois pares de 
pernas. Tem um par de antenas.



 Mostre que você entendeu quais são os grupos (filos) de invertebrados: desenhe ao menos 
um indivíduo de cada filo, dando o nome do grupo ao qual pertence e escrevendo, ao lado, as 
características principais. Se quiser, desenhe mais de um por cada filo, para representar as outras 
classes. Veja o exemplo.

Aranha.
Representante dos aracnídeos. Tem o corpo dividido 

em cefalotórax e abdômem.
É uma representante do filo dos artrópodes.
 Tem 8 patas e elas são articuladas.

Resposta variável, com desenhos
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Para reforçar! Pesquise!

Observe à sua volta e anote as aves que você vê em casa, na rua, na escola ou outro lugar:

Resposta variável.

1 - Escolha 20 mamíferos que você conhece e diga de que ordem é cada animal que escolher. Cite ao 
menos uma característica que o inclui naquele grupo. Use o espaço em branco para anotações, se 
precisar:

Mamífero Ordem Características

Resposta variável.

1 -
2 -
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