
 

Após realizar o estudo do texto sobre: Organização celular, Organização Nuclear, 

Metabolismo, Excitabilidade, Reprodução, Isolamento reprodutivo e Evolução; responda no caderno 

as questões corretamente 

 

1) Enquanto nos seres não vivos não há uma organização complexa, nos seres vivos há unidades 

organizadas denominadas células. Conceitue o que é célula:  

 

2) Após realizar o estudo do texto sobre célula. Diferencie corretamente: 

a) Célula Unicelular: 

b) Célula Pluricelular: 

 

3) Após realizar a diferenciação entre célula unicelular e célula pluricelular. Escreva 3 exemplos de cada 

tipo destas células. 

a) Célula Unicelular: 

b) Célula Pluricelular: 

 

4) Tendo por base o estudo do texto. Conceitue corretamente o que são células: 

a) Procarionte ou procariótica: 

b) Eucariontes ou eucarióticas: 

 

5) De acordo com o texto estudado. Escreva 3 exemplos de cada tipo destas células. 

a) Procarionte ou procariótica: 

b) Eucariontes ou eucarióticas: 

 

6) Faça a representação usando desenhos das células citada no exercício anterior:  

 

7) De acordo com o estudo realizado no texto. Conceitue corretamente o que é? 

a) Catabolismo:  b) Anabolismo:  c) Metabolismo:  d) Homeostase:  

 

8) Os seres vivos possuem a capacidade de responder a um estímulo. São diversas as formas de um ser 

vivo responder a um estímulo. De acordo com o texto escreva 4 exemplos. 

 

9) Os seres vivos possuem a capacidade de responder a um estímulo, porém depende sempre da 

participação de um dos dois fenômenos. Escreva os nomes dos dois; conceitue corretamente cada um e 

depois escreva um exemplo de cada fenômeno:  

a)        b) 

 

10) Após realizar o estudo do texto. Conceitue corretamente o que é 

a) Reprodução:   b) Isolamento reprodutivo:   c) Evolução: 

 

11) Existe diversas formas de apresentar os campos da Biologia. Escolha 5 deles e descreva os objetivos 

de estudo de cada um: 
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