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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 1 
A biodiversidade e os desafios da classificação biológica 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
 
Tema 1 – As bases da classificação biológica 

 

• Sistemas de classificação e classificação biológica 

• Taxonomia 

• Nomenclatura binomial  

• O conceito biológico de espécie  

• A evolução e a classificação biológica moderna  
 
Sistemas de classificação e classificação biológica 
 
A imensa variedade de seres vivos do planeta sempre intrigou os seres humanos, que desde 
tempos muito antigos procuram organizar esses seres em sistemas de classificação.  
Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), filósofo da Grécia Antiga, propôs vários sistemas de classificação 
de seres vivos.  
Ele agrupava as plantas em três grupos, utilizando o tamanho como critério de classificação: 
ervas, arbustos e árvores.  
Também dividia os animais em aquáticos, aéreos e terrestres, utilizando o ambiente como critério 
de classificação.  
 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/13U_qcTRjePo1bG8th_zagIrZzAzhAWF5/view?usp=sharing 
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Taxonomia 
 
Taxonomia é o nome dado aos estudos sobre a classificação dos seres vivos.  
A unidade de classificação biológica é denominada categoria taxonômica.  
No sistema organizado por Lineu, a categoria taxonômica básica é a espécie.  
Assim, os cães, os seres humanos e os coqueiros são exemplos de três espécies biológicas 
diferentes. 
 

 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/13gf_xDvJ-ESUZxWaMFNWV9PkCOUyo7Dc/view?usp=sharing 
 
 
Nomenclatura binomial  
 
O nome de todo ser vivo é composto de duas palavras escritas em latim, considerada a língua 
culta na época em que Lineu desenvolveu seus trabalhos.  
A primeira palavra é o gênero, ou o nome genérico da espécie, que, acompanhada da segunda 
palavra, indica a espécie, ou nome específico.  
Por exemplo, o nome científico da espécie à qual pertencem os gatos é Felis catus.  
O nome genérico é sempre iniciado com letra maiúscula e o nome específico, com letra 
minúscula.  
Além disso, o nome científico deve ser escrito em itálico, ou sublinhado, para ficar destacado no 
texto.  
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=16tPEguFLBM&t 
 
Classificação biológica 
 

 



 

C.E.E.J.A. “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
ROTEIRO DE BIOLOGIA – ENSINO MÉDIO 

VOLUME 2 

 

Roteiro elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2020  

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=ed3d92F7SNY 
 
O conceito biológico de espécie 
 
Espécie é um grupo de populações cujos indivíduos, em condições naturais, são capazes de se 
cruzar e produzir descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de outras espécies.  
 

 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/13kN2Vdp2Bup7KIHrU3rqH3bCCpcPln1f/view?usp=sharing 
 
Híbrido  
 
Quando ocorre o cruzamento de um jumento com uma égua ou de uma jumenta com um cavalo, 
nasce um mulo, também chamado de mula ou burro (Equus africanus asinus). Esse animal é um 
híbrido estéril (ou seja, não consegue se reproduzir). 
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Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=SixpSIwy-F0 
 
 
A evolução e a classificação biológica moderna 
 
O sistema de classificação biológica passou por grandes transformações em consequência das 
ideias evolucionistas, que têm como primeiros autores os biólogos britânicos Alfred Russel 
Wallace (1823-1913) e Charles Darwin (1809-1882).  
 

 
Charles Darwin 
 
Darwin, em seu livro A origem das espécies, publicado pela primeira vez em 1859, apresentou 
um modelo científico por meio do qual é possível explicar como as inúmeras espécies de seres 
vivos puderam surgir na Terra, a partir de um primeiro ser vivo que, hoje se sabe, começou a se 
diversificar cerca de 3,5 bilhões de anos atrás.  
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=9QSfF4oG1rA&t 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view 
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Atividade 1 

 
Homo sapiens. Canis familiaris. Aedes aegypti. Se você identificou de primeira as espécies por trás 
desses nomes latinos, é em boa parte por mérito de Carolus Linnaeus (1707-1778). Esse 
naturalista sueco propôs a notação binária usada até hoje para nomear os seres vivos. Poderá o 
sistema proposto por ele sobreviver à era da genômica, que está mudando profundamente a 
maneira como compreendemos as relações de parentesco entre as espécies? A questão foi 
abordada durante a conferência do botânico Paulo Takeo Sano, pesquisador da Universidade de 
São Paulo (USP), na reunião anual da SBPC. Sano celebrou em sua palestra o legado do sueco, 
cujo tricentenário de nascimento foi comemorado em 2007. Ele acredita na persistência da 
nomenclatura de Linnaeus – ou Lineu, como também é conhecido na forma aportuguesada. “O 
sistema binomial é prevalecente ainda hoje e provavelmente assim continuará sendo nos próximos 
anos”, afirma o botânico. 
 

 
Carolus Linnaeus (1707-1778) 
 
O homem (Homo sapiens) e o urso (Ursus maritimus) são animais que apresentam glândulas 
mamarias e pêlos no corpo, sendo considerados mamíferos segundo a classificação de Lineu. A 
partir dessa classificação, ambos: 
 

a) apresentam a mesma família. 
b) compartilham filos diferentes. 
c) enquadram-se em reinos diferentes. 
d) participam da mesma ordem. 
e) pertencem a gêneros diferentes. 
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Tema 2 – A classificação em cinco reinos 

 

• A classificação biológica e os cinco reinos 

• Os reinos Monera, Protista e Fungi  

• Reino Monera  

• Bactérias 

• Reprodução das bactérias  

• Arqueas 

• Reino Protista  

• Reino Fungi  

• Liquens 

• Vírus, um ser vivo diferente  
 
A classificação biológica e os cinco reinos 
 

 
 
Com base nos trabalhos de Lineu, as classificações biológicas passaram a dividir todos os seres 
vivos em dois grupos, o reino vegetal (Plantae) e o reino animal (Animalia).  
Conforme os novos conhecimentos científicos eram produzidos, as limitações dessa forma de 
classificação em dois reinos foram aparecendo.  
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Lagarta 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5cIm7fLxxsY&t 
 
A descoberta dos microrganismos, possibilitada pelo uso dos microscópios no século XVII, revelou 
uma grande diversidade de novas espécies de seres vivos cuja classificação no sistema de dois 
reinos era muito difícil.  
Um exemplo desses microrganismos difíceis de classificar como vegetal ou animal é a euglena, 
que, hoje se sabe, realiza fotossíntese, uma característica que era considerada exclusiva das 
plantas, e consegue se movimentar, uma característica que era considerada exclusiva dos animais. 
 

 
 
Outra contribuição importante permitida pelos microscópios foi a compreensão de que todos os 
seres vivos são formados por uma estrutura básica, a célula.  
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A célula está envolvida completamente pela membrana plasmática e é preenchida por um material 
denominado citoplasma, no qual se encontram partes da própria célula, inclusive seu material 
genético (DNA).  
Existem seres unicelulares, formados por uma única célula, como as bactérias e as euglenas; e 
seres multicelulares, formados por muitas células, como todas as plantas e os animais, entre eles 
os seres humanos.  
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=B0SGxYfJcWY 
 
 
Células sem núcleo organizado são denominadas procarióticas 
Células com núcleo, eucarióticas – nomes relacionados ao envoltório do núcleo celular, chamado 
de carioteca (do grego karyon, “núcleo”). 
 

 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=-taS4Pw1mNY&t= 
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Eucariontes e Procariontes 
 

  
 
Os reinos Monera, Protista e Fungi 
 
Reino Monera: contém todos os organismos unicelulares com células procarióticas e é dividido 
em dois sub-reinos: o das bactérias e o das arqueas. 
Reino Protista: reúne os protozoários e as algas, todos seres vivos com células eucarióticas. 
Reino Fungi: seus principais representantes são os cogumelos, as orelhas-de-pau, os bolores e 
as leveduras ou os fermentos. Todos são seres heterotróficos com células eucarióticas. 
Existem algumas espécies de fungos unicelulares, mas a maioria é multicelular.  
 
Bactérias 
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As bactérias não são visíveis a olho nu, por isso a descoberta desses seres está relacionada à 
criação dos primeiros microscópios.  
Várias espécies de bactérias vivem no tubo digestório do ser humano, algumas das quais ajudam 
a produzir vitaminas.  
Nas fezes humanas, sem levar em conta a água, mais da metade da matéria fecal é constituída 
por bactérias ou restos de bactérias. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ 

 

Reprodução das bactérias  
 
As bactérias geralmente se reproduzem de forma assexuada. Cada uma delas pode se dividir em 
duas por um processo chamado de divisão binária. As duas bactérias descendentes são idênticas 
à primeira e podem se dividir também pelo mesmo processo, que dura aproximadamente 20 
minutos. 
Antes de se dividir, o cromossomo da bactéria se duplica, formando dois cromossomos idênticos 
ao primeiro.  
A partir dessa duplicação, os dois  cromossomos idênticos se afastam um do outro e,  em seguida, 
a membrana de cada célula nova se completa, provocando a separação das duas bactérias-filhas. 
 

 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=C7Uw4g8GCkU 
 

  



 

C.E.E.J.A. “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
ROTEIRO DE BIOLOGIA – ENSINO MÉDIO 

VOLUME 2 

 

Roteiro elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2020  

Arqueas 
 
As arqueas (do grego archaio, que significa “antigo”) são seres unicelulares com células 
procarióticas que podem ter forma espiralada, esférica, achatada ou irregular.  
Elas habitam ambientes como lagos de água muito salgada, fontes de águas termais (quentes) 
com temperaturas que podem chegar a 80 °C, lagos com água muito ácida e fendas profundas do 
oceano, onde vaza material quente vindo do interior da Terra. 
 

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=mc7kdwLY7QE 
 
 
Reino Protista 
 
Protozoários são seres unicelulares heterotróficos, ou seja, ingerem alimento para obter 
nutrientes orgânicos.  
Vivem em água doce, água salgada, regiões lodosas e em terra úmida, como as amebas, por 
exemplo. 
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Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=IImnpPFAS-I 
 
Algas 
 
Já as algas são seres unicelulares ou multicelulares autotróficos, pois obtêm nutrientes 
orgânicos por meio da fotossíntese.  
Vivem em água salgada, em água doce ou em superfícies úmidas. 
 

 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=3rVhi--x_G4 
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Reino Fungi  
 
Os fungos têm uma importância ecológica muito grande, relacionada com o fato de que a maioria 
deles se alimenta de cadáveres e outros restos de seres vivos, principalmente animais e plantas.  
Outros fungos, como os bolores, provocam o apodrecimento e a decomposição de frutas, pães 
e outros tipos de alimentos. 
 

 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=SwSWbPALTno 
 

 
Liquens 
 
Liquens são associações entre fungos e algas que crescem sobre troncos de árvores, rochas ou 
mesmo cimento.  
Nessa associação, chamada de mutualismo, a alga (autotrófica) realiza fotossíntese e fornece 
substâncias orgânicas para o fungo (heterotrófico) se alimentar.  
O fungo, por sua vez, além de fornecer abrigo, mantém o ambiente úmido e com alguns minerais 
importantes para a alga. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=a2OYT5hq8Jc&t= 
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Vírus, um ser vivo diferente 
 
Os vírus são seres vivos que não possuem organização celular. A estrutura básica de um vírus é 
uma cápsula de proteínas dentro da qual se encontra seu material genético (DNA ou RNA).  
Os vírus são menores que a menor bactéria e podem ter tamanho entre 20 e 300 milionésimos de 
milímetro. Por serem tão pequenos, só é possível observá-los por meio de microscópio 
eletrônico. 

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=hM_oFmY3exQ&t 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view 
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Atividade 1 

 
Um paciente apresenta os sintomas descritos na tabela a seguir. 
 

 
Os familiares medicaram o doente com um determinado antibiótico. O RESULTADO da medicação 
foi: 
 

a) a doença continuou a sua evolução normal, pois o vírus da gripe H1N1 não possui 
metabolismo próprio e estruturas celulares. 

b) o paciente apresentou melhoras em seus sintomas causados por infecção do vírus H1N1, 
mas os vírus da gripe não foram combatidos. 

c) a prevenção do paciente contra uma nova infecção, já que o sistema imunológico foi 
estimulado a produzir anticorpos contra o vírus H1N1. 

d) a melhora do paciente, pois o metabolismo e a reprodução bacteriana foram inibidas 
possibilitando uma maior eficiência do sistema imunológico. 

e) a melhora progressiva do paciente através da alteração do RNA bacteriano e na estrutura 
de seu capsídeo provocando a morte das bactérias. 
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Atividade 2  

Observe as imagens e leia o texto. 

“A quantidade de lixo que descartamos nos rios e litorais brasileiros daria para encher 30 vezes o 

estádio do Maracanã até o topo a cada ano. Só no Rio de Janeiro são 190 toneladas de lixo 

descartados todos os dias. O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por 

ano, 40% desses resíduos poderiam ser reciclados, mas apenas 3% são.” 

 

 

Com base nas imagens acima e considerando que existem estimativas de que em 30 anos vamos ter 

mais plástico do que peixes nos oceanos, responda: 

a) Considerando a dieta das tartarugas marinhas, qual o impacto do descarte de lixo nos oceanos 

para esses répteis? 

 

 

 

 

 

b) Quais medidas poderiam ser adotadas para evitar o despejo de lixo nos oceanos? 
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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 2 
As plantas e os animais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
 
Tema 1 - O reino Plantae 

 

• A diversidade e a classificação das plantas 

• A classificação das plantas  

• Plantas avasculares  

• Plantas vasculares  

• Pteridófitas 

• Gimnospermas 

• Angiospermas 
 
A diversidade e a classificação das plantas 
 
As plantas são seres vivos autotróficos, que realizam fotossíntese, são multicelulares e 
possuem células eucarióticas.  
As células das plantas possuem uma parede celular que envolve a membrana, protegendo a 
célula.  
Essa parede celular é feita de celulose, substância produzida pela planta a partir dos açúcares 
sintetizados na fotossíntese, e é uma característica importante das células vegetais. 
 

Assista o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=71iJh8T4NdE  
 
A classificação das plantas  
 
Em Botânica, utiliza-se o termo vaso para se referir 
aos tubos que conduzem líquidos no interior das 
plantas.  
Aquelas que não têm vasos condutores de líquidos 
são chamadas de avasculares (do grego a, que 
indica negação, e do latim vasculum, pequeno 
tubo).  
As plantas vasculares são aquelas que contêm 
vasos condutores de líquidos.  
Apesar de não serem consideradas categorias 
taxonômicas pelos botânicos, essa divisão continua 
a ser utilizada, pois facilita o estudo das plantas. 
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=l80Dqo4fLrE&t= 
 
Plantas avasculares  
 
Existem três grupos de plantas avasculares, conhecidas como briófitas (do grego brion, que 
significa “musgo”): os musgos, as hepáticas e os antóceros.  
Plantas avasculares vivem em ambientes muito úmidos, como beiras de córregos e pedras 
próximas a quedas-d’água, já que dependem de respingos de água para se reproduzir.  
Em seu ciclo de vida, para que a fecundação ocorra, é preciso que uma gota de água carregue a 
célula sexual masculina até um local bem próximo no qual ela possa encontrar uma célula sexual 
feminina, dando origem a uma nova planta. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bUgqEqANgyo&t 
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Plantas vasculares  
 
As plantas vasculares têm um conjunto de vasos que transporta água com sais minerais 
dissolvidos das raízes em direção às folhas. Também possuem outro conjunto de vasos que 
transporta a água com os açúcares produzidos na fotossíntese e outras substâncias orgânicas das 
folhas para as demais partes da planta. A água com sais minerais, que é absorvida pelas raízes 
das plantas, chama-se seiva bruta. A água com açúcares e substâncias orgânicas que sai das 
folhas, seiva elaborada. Há dois grupos de plantas vasculares: o grupo daquelas que produzem 
sementes e o daquelas que não as produzem.  

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=juI-Bpcn6OI 
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Diversidade das plantas 
 

 
 
Escute o áudio: https://drive.google.com/file/d/1469825wq2aQNxA5X9aiQsbwzbK9D-
FPR/view?usp=sharing 
 
Classificação das Plantas 
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Pteridófitas 
 
Pteridófitas são plantas vasculares que não produzem sementes, como as samambaias, as 
avencas e o licopódio.  
Essas plantas, como as briófitas, também dependem da água para que aconteça a fecundação, 
ou seja, a fusão da célula sexual masculina com a célula sexual feminina.  
Isso ocorre porque a célula sexual masculina precisa de uma fina lâmina de água para se deslocar 
até o local onde se encontra a célula sexual feminina.  
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lKKXHloebcQ 
 
Gimnospermas 
 
As plantas gimnospermas apresentam uma característica nova em relação às briófitas e 
pteridófitas, o que as tornou independentes da água em estado líquido para a reprodução.  
Elas possuem órgãos reprodutores próprios, chamados de estróbilos.  
No estróbilo masculino, formam-se os grãos de pólen, onde se produzem as células reprodutoras 
(ou células sexuais) masculinas, ou gametas masculinos.  
No estróbilo feminino, encontram-se as células reprodutoras femininas, ou gametas femininos.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=z9rrOO_ALII 
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Angiospermas 
 
A grande maioria das plantas pertence ao grupo das angiospermas, plantas vasculares que 
produzem frutos com sementes e que têm nas flores seus órgãos reprodutivos.  
As flores contêm partes masculinas, que produzem os grãos de pólen, os estames, e partes 
femininas, que produzem óvulos, os pistilos.  
Em algumas plantas, pode haver flores somente masculinas e flores somente femininas. 
Existem também aquelas que combinam as partes masculinas e femininas na mesma flor, 
chamadas de hermafroditas. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jDx6Z_KBy6w 
 

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=vaN_aIYiOrY 
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Angiospermas 
 
Para ocorrer a fecundação e iniciar a formação de uma nova planta, antes é preciso que um grão 
de pólen chegue ao pistilo por meio do processo de polinização. 
Muitas plantas dependem do vento para que os grãos de pólen se desprendam do estame e sejam 
transportados para um pistilo.  
Existem também aquelas cujas flores são visitadas por insetos, pássaros e outros animais, que 
podem ser os agentes da polinização.  
Por exemplo, uma abelha, ao visitar uma flor, toca o estame com grãos de pólen, que grudam em 
seu corpo. Quando essa abelha visita outra flor, algum grão de pólen preso a seu corpo pode se 
prender ao pistilo, e a polinização ocorre. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Vih4EK6CoWA 
 
Classificação das plantas 
 

 
 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view 
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Atividade 1 

Também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos, ocupa uma área de 176,5 mil Km² 

(cerca de 2% do território nacional) e é constituído principalmente por vegetação campestre 

(gramíneas, herbáceas e algumas árvores).No Brasil, o Pampa está presente no estado do Rio Grande 

do Sul, ocupando 63% do território gaúcho e territórios da Argentina e Uruguai. Como exemplos, de 

campos temos os Campos do Alto da Serra, que são encontrados em áreas de transição com o 

domínio de araucárias. Em outras áreas encontram-se, ainda, campos de fisionomia semelhantes à 

savana. 

A árvore encontrada nas áreas de transição é: 

a) uma angiosperma que forma sementes com endosperma diploide. 

b) uma briófita que apresenta vasos condutores de seiva. 

c) uma gimnosperma, cujo pinhão é a semente com endosperma haploide. 

d) uma monocotiledônea com folhas de nervuras peninérveas. 

e) uma pteridófita na qual a fase de esporófito é chamada de prótalo. 

Atividade 2 

A figura a seguir apresenta uma rocha recoberta por briófitas. Esse grupo é composto por plantas 

pequenas, que geralmente possuem poucos centímetros de altura e vivem em locais úmidos e 

sombreados.  

 

Qual a principal característica que distingue as briófitas das pteridófitas? 
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Tema 2 - O reino Animalia 

 

• Os animais e sua classificação 

• Invertebrados e vertebrados  

• Os vertebrados  

• Os vertebrados e o corpo humano 

• Como os vertebrados obtêm energia  

• Integração e controle no organismo dos vertebrados 

• Alguns sistemas do corpo humano 

• Reprodução dos vertebrados 
 
Os animais e sua classificação 
 

Cerca de 2 milhões de espécies biológicas 
diferentes, de todos os reinos, já foram 
catalogadas.  
Alguns cientistas, porém, acreditam que há 
muitos outros milhões de espécies.  
O estudo publicado em 2011, pela revista 
PLOS Biology, estima a existência de 8,7 
milhões de espécies convivendo no planeta 
atualmente. Desse número, em torno de 1,3 
milhão pertence ao reino Animalia. 
 
 
 
 
 
 

Exemplos de Vertebrados e invertebrados 
 
Invertebrados e vertebrados  
 
Os animais costumam ser divididos em dois grupos: vertebrados e invertebrados. Essa 
classificação não é considerada válida pelos sistemas de classificação biológica atuais. No entanto, 
por ser muito conhecida popularmente, continua sendo usada.  
Vertebrados são os animais que possuem vértebras, não presentes nos invertebrados.  
Os seres humanos possuem vértebras na coluna vertebral e, portanto, fazem parte desse grupo. 
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Artrópodes 
 
Os vertebrados  
 
Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e pertencem ao filo Chordata. 
Embora alguns cordados não apresentem vértebras, mais de 95% dos animais desse filo são 
vertebrados. 
Entre os vertebrados existem os peixes (ex. cavalo-marinho, tubarão, raia, robalo, pirarucu), os 
anfíbios (ex. sapo, rã, salamandra), os répteis (ex. lagarto, tartaruga, jabuti, jacaré, serpente). 
As aves (ex. galinha, seriema, gavião, beija-flor, pinguim) e os mamíferos (ex. tatu, carneiro, búfalo, 
macaco, boto, baleia, ser humano). 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MFd8MlfLs2M 
 
Os vertebrados e o corpo humano 
 
O primeiro aspecto a ser destacado entre os vertebrados é o esqueleto.  
Trata-se de um endoesqueleto (do grego éndon, que significa “dentro”), que fica por dentro do 
animal, diferentemente do esqueleto de parte dos invertebrados como os artrópodes, o qual 
envolve externamente todo o corpo e, por isso, é chamado de exoesqueleto (do grego ékso, que 
significa “fora”).  
Um caranguejo, por exemplo, tem um esqueleto externo bem evidente.  
No caso dos vertebrados, o esqueleto, além de ser interno, contém um conjunto de vértebras que 
forma a coluna vertebral. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5MiPLqhw9z8 
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Como os vertebrados obtêm energia  
 
Os animais são seres vivos heterotróficos e obtêm energia por meio da ingestão de alimentos. 
Os alimentos são ingeridos pela boca e digeridos ao longo do tubo digestório. 
Possuem um conjunto de vasos sanguíneos (veias e artérias) que transportam o sangue do 
coração para todas as partes do organismo. 
O metabolismo das substâncias só ocorre com a presença do oxigênio, obtido através da 
respiração pulmonar. 
A transformação das substâncias em energia ocorre através de um processo chamado respiração 
celular. 
Os pulmões trocam o gás-carbônico liberado das células pelo oxigênio vindo do meio externo. 
As células recebem esse oxigênio e liberam o gás-carbônico produzido durante o metabolismo 
celular.  
O transporte dos gases e das substâncias é feito através da corrente sanguínea. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vyCprVpMmGA 

 
 

Integração e controle no organismo dos vertebrados 
 
O organismo humano, como o de todos os vertebrados, é composto de diversos sistemas e órgãos. 
Esses sistemas e órgãos devem funcionar de maneira coordenada. Para isso, existem dois outros 
sistemas que têm a função de comunicação, integração e coordenação entre órgãos e células de 
todo o organismo: o sistema nervoso e o sistema endócrino.  
O sistema nervoso está relacionado, também, com o funcionamento de células e órgãos que são 
especializados em perceber o ambiente e que constituem o sistema sensorial. 
O sistema endócrino funciona por meio de mensageiros químicos que se deslocam pelo corpo no 
sangue, os hormônios.  
Os hormônios são substâncias produzidas por determinadas células, e estas os liberam no sangue 
para que alterem o funcionamento de outras células.  
Glândulas endócrinas são conjuntos de células especializadas em produzir e liberar determinado 
hormônio no sangue.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XsLNJSshq34&t 
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Alguns sistemas do corpo humano 
 

 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=OAtZQll0gM4&t= 
 
Reprodução dos vertebrados 
 

A fecundação, união do gameta masculino com o feminino, 
ocorre de maneiras diferentes nos diversos vertebrados.  
Ela pode ser interna, quando o macho coloca os 
espermatozoides (gametas masculinos) no interior do corpo 
da fêmea para que eles alcancem o óvulo (gameta feminino) 
e a fecundação ocorra. 
Ou externa, que só acontece em ambiente aquático, entre 
muitas espécies de peixes ósseos, como a tilápia, e entre os 
anfíbios.  
Nessas espécies, a fêmea coloca os óvulos em alguma 
superfície e o macho libera espermatozoides junto a eles 
para que a fecundação ocorra. 

 
Reprodução dos vertebrados 
 
Depois da fecundação, pode se formar um ovo que é colocado no ambiente. Esse é o caso das 
galinhas, que, como todas as aves, são consideradas ovíparas, pois botam ovos.  
Os tubarões e outros peixes, assim como muitas espécies de serpentes, ficam com seus ovos 
dentro do corpo, que só são liberados no momento em que os filhotes nascem. Esses vertebrados 
são chamados de ovovivíparos.  



 

C.E.E.J.A. “MARIA APARECIDA PASQUALETO FIGUEIREDO”. 
ROTEIRO DE BIOLOGIA – ENSINO MÉDIO 

VOLUME 2 

 

Roteiro elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2020  

Nos casos dos ovíparos e dos ovovivíparos, as reservas alimentares para que o embrião se 
desenvolva estão no interior do próprio ovo.  
Nos seres humanos, e em quase todos os mamíferos, que são considerados vivíparos, o embrião 
se fixa às paredes internas do útero da mãe e nasce depois de passar pelo desenvolvimento 
embrionário.  
Durante esse tempo, ele recebe alimento e gás oxigênio do organismo materno, através do cordão 
umbilical. Esse cordão também serve para trazer para o corpo da mãe as excretas produzidas pelo 
embrião. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=r5YUU8u5_-o&t= 
 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view 
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Atividade 1 

Nas proximidades de riachos, lagoas, açudes, banhados e outras áreas alagadas, você pode escutar 

os sons dos anfíbios – sapos, rãs, pererecas.[...]   Na evolução da vida no nosso planeta, os anfíbios 

foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre, embora não efetivamente. Além de 

possuírem uma pele muito fina que não protege da desidratação, eles colocam ovos sem casca, que 

ficam ressecados se permanecerem fora da água ou de ambientes úmidos. Assim, esse grupo de 

animais não é independente da água, já que pelo menos uma fase da vida da maioria dos anfíbios 

acontece na água e eles precisam desta para a reprodução. [...] 

 

Qual a relação entre as características do grupo dos animais citados no texto e o ambiente úmido em 

que habitam? 

a) A alimentação dos animais do grupo baseia-se em seres aquáticos. 

b) A fecundação é interna e os ovos originados são lançados na água. 

c) A respiração na fase de vida larvária é pulmonar e cutânea. 

d) O desenvolvimento é indireto e há uma fase de vida aquática. 

 

Atividade 2 

Um animal que se desenvolve no interior do corpo materno, alimentando-se o tempo todo do vitelo 

produzido pela célula reprodutora feminina, é classificado como? 
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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 3 
 
Origem e evolução da vida 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima das 
imagens correspondentes. 
 
Tema 1 - Origem da vida 

 

• O que é exclusivo dos seres vivos 

• Hipóteses e teorias 

• Hipótese Heterotrófica 

• Hipótese Autotrófica 

• As ideias sobre a origem da vida também evoluíram 

• A confirmação da biogênese 

• Experimento de Pasteur 

• Panspermia 
 

O que é exclusivo dos seres vivos 
 

• Necessidade de alimento (geração de energia); 

• Capacidade de reprodução; 

• Serem formados por células (uma ou mais) que são constituídas basicamente por 
moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. 

 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/14Ehbg9gYnvaoXxfqn11db-AnXYY9wWZp/view?usp=sharing 
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Uma célula primitiva: Bactéria 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/14MgD8Mpmmqe1YO4c_CObz0sFPrsjh-kn/view?usp=sharing 
 
 
Hipóteses e teorias 
 

• Hipótese da origem por evolução química foi proposta, no século XIX,  pelo biólogo inglês 
Thomas Huxley. 

• Hipótese dos coacervados  dizia que as condições da atmosfera levaram à formação das 
primeiras moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos.  Proposta por Oparin e 
Haldane. 

• Stanley Miller (1930-2007) reforçou a hipótese da origem por evolução química. Ele 
construiu um simulador das supostas condições da Terra primitiva e conseguiu sintetizar 
aminoácidos a partir de compostos inorgânicos. 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Dr8axaxP_V8&t= 
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Hipótese Heterotrófica 
 
Afirma que os primeiros seres vivos seriam organismos heterotróficos que usavam moléculas 
orgânicas acumuladas nos mares e lagos primitivos como fonte de energia.  
Para degradar essas moléculas e obter energia, eles deveriam realizar processos simples como a 
fermentação. Esses primeiros seres heterotróficos teriam originado linhagens de seres 
autotróficos.  
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/14VJdhiTZie3VDcuCLBUPlu9OuNQ_FDqu/view?usp=sharing 
 
Hipótese Autotrófica 
 
Considera que a quantidade de matéria orgânica presente no ambiente seria insuficiente para 
sustentar a vida até o surgimento dos organismos autotróficos e que, portanto, estes teriam de 
ter surgido primeiro.  
Acredita-se que os primeiros seres autotróficos não aproveitavam a luz do Sol para obter energia, 
e sim a energia liberada de reações químicas entre compostos de enxofre e ferro, supostamente 
abundantes nas rochas da Terra primitiva (organismos quimiossintetizantes). 
 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/14jDcr1O-zYwcKEI_vZnxbuGVURVlC7l0/view?usp=sharing 
 
As ideias sobre a origem da vida também evoluíram 
 

• Criacionismo: consideram que os seres vivos foram criados por uma divindade 

• Fixismo: suposição de que os seres vivos não sofreram mudanças, permanecendo os 
mesmos desde sua criação. 

• Geração espontânea ou abiogênese: os seres vivos seriam gerados espontaneamente a 
partir de matéria não viva, por exemplo, vermes que se desenvolveriam a partir de 
cadáveres. 

• Biogênese: hipótese que defende que seres vivos se originam apenas de outros seres vivos 
preexistentes. 
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A confirmação da biogênese 
 
O cientista francês Louis Pasteur provou que a biogênese é válida também para os 
microrganismos. Pasteur esterilizou um meio de cultura (caldo nutritivo), fervendo-o em frascos 
previamente preparados: seu gargalo tinha sido aquecido, esticado e curvado.  
Esses frascos, que ficaram conhecidos como frascos pescoço de cisne, permitiam que o caldo 
nutritivo não fosse contaminado por microrganismos existentes no ar, pois estes ficavam retidos na 
curva do gargalo.  
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=N1wvFZRm6XE 
 
Experimento de Pasteur 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MDi_02y4qbQ&t 
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Panspermia 
 
Hipótese segundo a qual as moléculas orgânicas ou mesmo seres vivos teriam sido trazidos do 
espaço pelos corpos celestes que atingiam nosso planeta.  
A panspermia foi proposta entre o fim do século XIX e o início do XX, mas voltou a ser considerada 
recentemente, com a descoberta de moléculas orgânicas em cometas. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GfM90jagRwc 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view  
 
Atividade 1 

 
Existem diferentes teorias a cerca de como a vida no nosso planeta surgiu, existindo assim 
diferentes discussões, principalmente estre a Ciência e a Religião. Assim, sobre esse embate sobre 
a origem da vida entre essas duas linhas de pensamento responda: 
 
a) O que a ciência nos diz a respeito da criação da vida na Terra? 

 

 

 

 

 
b) O que a religião nos diz a respeito da criação da vida na Terra? 
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Tema 2 - Evolução das espécies 

 

• A evolução das espécies 

• Lamarck e Darwin 

• Um pouco da história do trabalho de Darwin 

• Comparando as ideias de Lamarck e Darwin  

• Além de Darwin 
 
A evolução das espécies 
 
As hipóteses sobre a origem da vida mais aceitas na atualidade consideram que os primeiros 
seres vivos teriam uma estrutura muito simples, semelhante à das bactérias atuais, como discutido 
anteriormente.  
Ao observar a enorme diversidade de seres conhecidos hoje, entretanto, é possível pensar que, ao 
longo do tempo, foram ocorrendo modificações nos seres vivos, até gerar novas espécies.  
Essa é a ideia por trás do conceito de evolução das espécies.  
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GfM90jagRwc 
 
Lamarck e Darwin 
 
Para Lamarck, os seres vivos se originariam, por geração espontânea, da matéria não viva e se 
transformariam ao longo do tempo, aumentando sua complexidade.  
 
Para Charles Darwin, a adaptação era uma ideia central para compreender a origem e a evolução 
das espécies. Entretanto, sua teoria explicou de forma diferente o processo pelo qual as espécies 
se adaptavam às condições ambientais.  
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Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/14mT2pNBJVA32Mhf502EiPj18iC-Z_7ZO/view?usp=sharing 
 
Lamarck 
 
Estruturas e órgãos do corpo dos seres vivos poderiam se desenvolver ou se atrofiar de acordo 
com a maior ou a menor necessidade de uso dessas estruturas ou órgãos. Esse processo é 
conhecido hoje como lei do uso e desuso.  
Os indivíduos que tivessem órgãos atrofiados ou desenvolvidos poderiam transmitir essa 
característica a seus descendentes, de maneira que ocorreria uma transformação gradual na 
própria espécie. Esse mecanismo ficou conhecido como lei dos caracteres adquiridos. 
 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/14nSUYvRWufKOSGH8nIm5JH_6XrsRzKKv/view?usp=sharing 
 
Darwin 
 
Em sua obra A origem das espécies, Darwin lançou a ideia de seleção natural, um mecanismo 
pelo qual os seres vivos evoluem e dão origem a novas espécies.  
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De 1831 a 1836, Charles Darwin esteve a bordo do navio H. M. S. Beagle, como naturalista, em 
uma viagem ao redor do mundo. 
 

  
Charles Darwin    Navio H. M. S. Beagle 

 
Ideias de Darwin 
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Um pouco da história do trabalho de Darwin 
 
Por muito tempo, Darwin foi, portanto, acumulando informações que pudessem sustentar suas 
hipóteses sobre a evolução dos seres vivos, demorando muitos anos para publicar suas 
conclusões. Ele estava ciente de que suas ideias teriam um impacto muito grande entre os 
cientistas da época.  
Finalmente, em 1859, Darwin publicou seu trabalho completo na obra que ficou conhecida como A 
origem das espécies, mas cujo nome completo é Sobre a origem das espécies por meio da 
seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2fH9FC8GWUs&t= 
 
Comparando as ideias de Lamarck e Darwin  
 
Um dos exemplos de comparação entre as ideias de Lamarck e Darwin diz respeito ao 
desenvolvimento do pescoço das girafas.  
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Além de Darwin 
 
Darwin não conseguiu explicar a origem das diferenças entre indivíduos de uma população nem 
mesmo os mecanismos de transmissão dessas variações de uma geração a outra.  
Nessa época, o trabalho do monge agostiniano austríaco Gregor Mendel (1822- -1884), que seria 
considerado o pai da Genética, já havia sido publicado (1866), mas passou despercebido por 
Darwin. O próprio Darwin tinha a publicação de Mendel, mas aparentemente não a leu. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VMNvjGNycPs 
 
Neodarwinismo 
 
O neodarwinismo utiliza-se das descobertas sobre os genes e sobre o DNA para explicar a teoria 
da evolução justamente naquilo que Darwin não pôde explicar.  
Descobriu-se que os genes são os responsáveis pela transmissão das características hereditárias, 
e que as diferenças que se verificam nos indivíduos de uma mesma espécie são decorrentes de 
alterações nesses genes – conhecidas por mutações.  
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lpRoGToWwPY 
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Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view  
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Atividade 1 

 
Pesquisadores da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, identificaram e dataram a mutação 
genética que originou a versão negra da mariposa, que se espalhou durante a revolução industrial. 
(...\. Durante a revolução industrial, a versão escura das mariposas se misturava com a casca das 
árvores cheias de fuligem. Com a ‘camuflagem’, elas se reproduziram mais e, na década de 1950, 
90% de todas as mariposas na região próxima de Manchester estavam escuras, e não brancas. 
 
O sucesso reprodutivo das mariposas de asas negras é um dos exemplos bem documentados de 
um processo evolutivo, qual é esse processo? 
 

a) A teoria dos Caracteres Adquiridos, de Lamarck. 
b) A Lei da Segregação Independente, de Mendel. 
c) A teoria da Seleção Natural, de Charles Darwin. 
d) A Lei da Biogenética Fundamental, de Ernst Haeckel. 

 
 
 Atividade 2 

 
Em Manchester, cidade inglesa, no século passado os troncos das árvores dos arredores da cidade 
eram cobertos por mariposas da espécie Biston betularia de cor clara. Com o decorrer dos anos veio 
a instalação de complexos industriais, e a poluição (fumaça e fuligem) enegreceu os troncos das 
árvores; atualmente os troncos das árvores apresentam um grande número de mariposas escuras, e 
as mariposas claras estão muito reduzidas. Analise abaixo duas explicações sobre a mudança das 
mariposas. 
 
Explicação I                 
As mariposas de cor escura foram favorecidas porque não poderiam ser mais visualizadas facilmente 
e comidas pelos predadores, passando a reproduzir-se e a constituir a maior parte da população de 
mariposas. 
 
Explicação II                    
As mariposas de cor clara necessitaram adquirir a cor escura para se confundir com os troncos e se 
proteger dos predadores, transmitindo aos descendentes esta característica, e desta maneira ocorreu 
a mudança de cor das mariposas. 
 
Após a análise das duas explicações determine qual é de Lamarck e qual é a de Darwin. 
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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 4 
 
Origem das espécies e evolução humana 

 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
 
Tema 1 - A origem das espécies 

 

• Classificação dos seres vivos e evolução 

• Como surgem as espécies? 

• Árvores filogenéticas ou filogenias 

• Formação de novas espécies 

• Anagênese e cladogênese 
 
Classificação dos seres vivos e evolução 
 

 
 
Nos estudos de classificação e evolução dos seres vivos, a noção de espécie biológica tem muita 
importância e ainda é objeto de discussão entre os cientistas.  
Segundo a definição proposta por Ernst Mayr, espécie é o conjunto dos membros de uma 
população naturalmente capazes de se cruzar (ou com potencial para se cruzar) e gerar 
descendentes férteis.  
Essa definição também considera que há isolamento reprodutivo entre os indivíduos de espécies 
diferentes. Isolamento reprodutivo significa que existem mecanismos que impedem o cruzamento 
entre seres de espécies diferentes ou o desenvolvimento de descendentes desse cruzamento. 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/14y97rBUQX6sORLBnJezXTQ6u9xPHUyMC/view?usp=sharing  
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Como surgem as espécies? 
 
Os indivíduos de uma população apresentam diferenças em suas características.  
As características com vantagem adaptativa são selecionadas pelo ambiente e transmitidas a 
descendentes, de maneira que passam a ser mais frequentes na população.  
Ao longo do tempo, portanto, os indivíduos dessa população vão se modificando. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-Txt9fv0rKg 
 
Formação de novas espécies 
 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/14ztpqhQcKY-eCA0FffN27xpegGbkJRCi/view?usp=sharing 
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Anagênese e cladogênese 
 

• Anagênese: conjunto de transformações graduais na população de determinada espécie, o 
que a torna mais adaptada a seu ambiente. 

• Cladogênese: nesse processo, duas populações, originadas de uma população ancestral 
comum, se modificam originando espécies diferentes 

• Esses dois processos geram a diversificação de espécies 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=CNWCQLNF1KM 
 

 
 
Árvores filogenéticas ou filogenias 
 
A árvore filogenética, também chamada de filogenia, é a forma de representar a história evolutiva 
dos seres vivos com informações obtidas através de registros fósseis, dos estudos de comparação 
anatômica ou composição química dos seres vivos.  
Essas evidências permitem estabelecer relações de parentesco evolutivo entre seres vivos, 
reconhecendo ancestrais comuns a determinadas espécies ou a determinados grupos. 
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Árvore filogenética 
 

 

 
Fóssil  
 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=k0031Q9Mbpc 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view  
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Atividade 1 

 
A diversidade dos organismos vivos resulta de processos evolutivos, podendo esses ocorrerem por 
cladogênese ou anagênese. Os esquemas representam ambos os processos. 
 

 
 
a) Descreva de que maneira ocorrem os processos evolutivos de Cladogênese e Anagênese. 

 

 

 

 

 
 
Atividade 2 

 
Numa determinada área, as modificações ambientais ocorriam com uma frequência relativamente 
grande. Nesse local, havia inicialmente uma determinada população de insetos que no decorrer do 
tempo tornou-se tão diferente, que qualquer tentativa de cruzamento dos indivíduos desta com os 
semelhantes à população original não foi possível, pois jamais conseguiram gerar descendentes 
férteis. 
 
É correto afirmar que a população de insetos se modificou originando uma nova 
 

a) raça. 
b) espécie por anagênese. 
c) espécie por cladogênese. 
d) família. 
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Tema 2 – Evolução no dia a dia 

 
Seleção artificial 
 

 
 

Há milhares de anos, o ser humano tem domesticado animais, plantas e outros seres vivos para 
seu uso. Ao domesticá-los, também se promove o desenvolvimento de diferentes variedades ou 
raças, uma vez que se selecionam os cruzamentos que serão realizados, escolhendo os indivíduos 
que possuem características que interessam, de maneira que a prole mantenha essas 
características e elas se tornem frequentes na população de seres vivos domesticados. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lWs6Hizimp0&t= 
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Outros exemplos de seleção artificial incluem a obtenção de alimentos de sabor mais agradável 
ao paladar humano ou com maior concentração de determinado nutriente, além de selecionar as 
melhores características físicas de cães e cavalos para competições. 
 

 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view  
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Atividade 1 

 
Diferencie seleção natural de seleção artificial. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Atividade 2 

 
Uma População de corvos, após uma era glacial, voltou a se encontrar em uma área restrita. Embora 
apresentasse diferenciação genética e fertilidade baixa, ainda apresentaram condições de reprodução. 
 

 
 
A separação dos corvos na era glacial reflete uma consequência 
 

a) da seleção artificial. 
b) da lei do uso e desuso. 
c) de condições ambientais favoráveis. 
d) do isolamento geográfico. 
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Tema 3 – Evolução biológica e cultural humana 

 

• Desdobramentos da teoria de Darwin 

• A evolução dos primatas  

• O surgimento dos hominídeos  

• A evolução dos hominídeos 

• A evolução cultural 
 

 
 

Desdobramentos da teoria de Darwin 
 
Segundo a classificação atual, a espécie humana (Homo sapiens) pertence à classe dos 
mamíferos e à ordem primata, que está subdividida em três subordens: Prossimii (prossímios, 
como o lêmure e o lóri), Tarsiiformes (tarsiformes, como o társio) e Anthropoidea (antropoides, 
como os símios ou macacos).  
Essa última subordem, à qual pertence o ser humano, encontra-se subdividida em vários grupos, 
abrigando os macacos do Novo Mundo (sagui, macaco-prego etc.), os macacos do Velho Mundo 
(babuíno, mandril etc.) e os antropoides (macacos sem cauda, como o gibão, o gorila, o 
chimpanzé, o bonobo, o orangotango, além do ser humano).  
Com exceção do gibão, todos os demais antropoides compartilham com o ser humano uma 
mesma família, a Hominidae (hominídeos). 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0OOtG8ubQgk 
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Desdobramentos da teoria de Darwin 
 

 
 
Primatas 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MwpHT0VOtmY 
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A evolução dos primatas  
 
As evidências científicas, que se têm até o momento, mostram que os primeiros primatas surgiram 
há cerca de 70 milhões de anos (fim do período Cretáceo ou Cretácico) e se adaptaram à vida nas 
florestas, que, nessa época, estavam em expansão.  
Nesse ambiente, possuíam modo de vida arborícola, ou seja, ocupavam principalmente a copa das 
árvores, onde encontravam alimento (insetos, frutos e folhas) e proteção contra os principais 
predadores, que viviam no solo. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c-q8SL_uXb8 
 
Evolução dos primatas 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cf-KPvKKINk 
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O surgimento dos hominídeos  
 
A cadeia de montanhas formada durante a movimentação das placas tectônicas representou uma 
barreira geográfica que delimitou dois ambientes de clima e vegetação diferentes.  
Segundo a hipótese mais aceita pelos cientistas, foram essas mudanças de vegetação e clima que 
permitiram o aparecimento dos primeiros hominídeos.  
Enquanto no lado oeste do continente africano continuaram a existir florestas exuberantes, o lado 
leste, sob a influência do clima mais quente e seco, passou a ser ocupado por savanas arbóreas.  
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Comf5vc56zc 
 
O surgimento dos hominídeos  
 
As savanas arbóreas são um tipo de vegetação em que as árvores se encontram distantes entre 
si (diferentemente de uma floresta) e há vegetação rasteira, constituída por gramíneas.  
Foi nesse ambiente das savanas que surgiram os primeiros primatas hominídeos, segundo essa 
hipótese. 
 

 
 
A evolução dos hominídeos 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15-odW9e5HlG6dTV_PVkmINX1fsUrDnvv/view?usp=sharing 
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A evolução cultural 
 
O grande desenvolvimento do cérebro, tendência evolutiva dos hominídeos, está relacionado 
com habilidades comportamentais que permitiram a sobrevivência e a dispersão dos seres 
humanos.  
Entre essas habilidades é possível citar o desenvolvimento da linguagem. Esse fato, por sua 
vez, foi relevante para o desenvolvimento da cultura, entendida aqui como o processo de 
transmissão de conhecimentos e tradições de uma geração a outra.  
Outro comportamento importante para a evolução cultural é o período de cuidado com a prole, 
que, nas sociedades humanas, é particularmente longo se comparado a outros primatas.  
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/152jcDmxmiQPY3tpPH4csAmYNbMpXYSFB/view?usp=sharing 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view  
 
Atividade 1  

 
A história da evolução humana acaba de ganhar mais um personagem, com pinta de protagonista. 

Pesquisadores da África do Sul anunciaram a descoberta de uma nova espécie de hominídeo, 

chamado Australopithecus sediba, que viveu a quase 2 milhões de anos e pode ser a linhagem da 

qual se originaram os seres humanos modernos. [...] 

 

Os seres humanos modernos, a que o texto faz referência, é o 

a) Australopitecus afarensis 

b) Australopithecus erectus. 

c) Australopithecus sediba. 

d) Homo habilis. 

e) Homo sapiens. 
 


