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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA - VOLUME 1 - UNIDADE 1 
Interdependência dos seres vivos 
 
Tema 1 - Para existir, os seres vivos precisam de matéria e energia 

 

• Relações tróficas  

• Seres autotróficos e heterotróficos  

• Cadeia alimentar 

• Teias alimentares  

• Níveis tróficos 

• Os decompositores 
 

Relações tróficas 
 
As relações alimentares que os seres vivos que convivem em determinado ambiente estabelecem 
entre si são chamadas relações tróficas (origem Grega, trophe significa alimento). Portanto são 
relações de alimentação que os seres vivos têm uns com os outros. Todos precisam se alimentar, 
não é mesmo? 
Observe abaixo que o gafanhoto come o capim, assim como a serpente come o roedor, porém a 
seta aponta do capim para o gafanhoto e do roedor para a serpente.  
Isso ocorre porque a seta indica o caminho da matéria e da energia que cada ser vivo da 
cadeia obtém quando se alimenta. Então para lermos este esquema abaixo fazemos da seguinte 
forma: 
 
O capim serve de alimento para o gafanhoto, que por sua vez serve de alimento para o roedor, 
que serve de alimento para a serpente e por fim serve de alimento para o gavião. 
 

 
Escute o áudio: https://drive.google.com/open?id=10RWDs2GWZ1JHrRq4KdzXEiwZEkKl7L2B  

 
Seres autotróficos e heterotróficos 
 
Autotróficos são seres que produzem o próprio alimento. Exemplo: plantas e algas. A fonte de 
energia no caso dos produtores é sempre o Sol. Os produtores tem a capacidade de “transformar” 
energia luminosa em energia química (presente nas moléculas de glicose em seus corpos) 
através do processo denominado Fotossíntese. 
 
Heterotróficos são seres que obtêm as substâncias orgânicas para sua alimentação do corpo de 
outros seres vivos. Exemplo: fungos, amebas e animais. 
 

https://drive.google.com/open?id=10RWDs2GWZ1JHrRq4KdzXEiwZEkKl7L2B
https://drive.google.com/open?id=10RWDs2GWZ1JHrRq4KdzXEiwZEkKl7L2B
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Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/10PPVqXaGRKqJfgnA4cCBGLa9siVLN_RF/view?usp=sharing 
 
Cadeia alimentar 
 
Cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos pela qual flui a energia captada pelos 
seres autotróficos de um ambiente. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc&t  

 
Teia alimentar 
 
Teia alimentar é a representação gráfica das relações tróficas (alimentares) entre os seres vivos 
que habitam determinado ambiente. É preciso considerar que um mesmo animal pode servir de 
alimento a vários outros ou até se alimentar de vários seres vivos diferentes. Isso significa que 
diversas cadeias alimentares podem se interligar, formando uma teia. 
 

https://drive.google.com/file/d/10PPVqXaGRKqJfgnA4cCBGLa9siVLN_RF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rmXh9Gt3Jpc&t
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HGM3vJyC3EU 
 

Níveis tróficos 

 
Toda cadeia alimentar tem início em um ser vivo autotrófico: uma planta, uma alga ou mesmo uma 
bactéria (sim, elas também podem ser seres autotróficos, como as cianobactérias). Esse ser vivo 
é responsável pela fabricação do alimento que flui por toda a cadeia alimentar, razão pela qual ele 
é chamado de produtor, e os outros seres vivos da cadeia, de consumidores.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HGM3vJyC3EU
https://www.youtube.com/watch?v=HGM3vJyC3EU
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Níveis tróficos 

 

Portanto, no exemplo de cadeia alimentar apresentado, os níveis tróficos são:  

• capim: primeiro nível trófico – produtor; 

• gafanhoto: segundo nível trófico – consumidor primário; 

• roedor: terceiro nível trófico – consumidor secundário; 

• serpente: quarto nível trófico – consumidor terciário; 

• gavião: quinto nível trófico – consumidor quaternário. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tMWrJgoae4E 
 
Decompositores 
 
Quando os produtores e os consumidores dos vários níveis tróficos morrem, o corpo deles serve 
de alimento a certos fungos, bactérias, e também a alguns insetos e vermes. Ao se alimentarem, 
esses seres vivos decompõem a matéria orgânica dos restos mortos de plantas e animais, fezes 
etc. Por essa razão, são denominados decompositores.  
 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/10lI5-dPWrPkIrPTnhPou7ZNMp6JZRhn5/view?usp=sharing 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tMWrJgoae4E
https://www.youtube.com/watch?v=tMWrJgoae4E
https://drive.google.com/file/d/10lI5-dPWrPkIrPTnhPou7ZNMp6JZRhn5/view?usp=sharing
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Tema 2 - A trama da vida nos ambientes 

 

• Populações, comunidades e ecossistemas  

• Fluxo de energia nos níveis tróficos de um ecossistema 

• A energia em cada nível trófico 

• Ecossistemas aquáticos 

• Ciclos biogeoquímicos em um ecossistema 

• O ciclo da água 

• O ciclo do carbono 

• Ciclos do oxigênio e do nitrogênio 

• Combustíveis fósseis 
 

 
Populações, comunidades e ecossistemas 
 
Uma população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Por exemplo: há população de 
sucuris, de jabuticabeiras, de cavalos, de canários-da-terra, de seres humanos etc. As diversas 
populações que convivem em um mesmo ambiente formam uma comunidade biológica.  
Os biólogos chamam de ecossistema a esse conjunto formado por uma comunidade biológica 
em interação com as condições do ambiente que ela habita.  

 

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=qbaIByuoyfE 
 
Populações, comunidades e ecossistemas  
 
Os seres vivos que compõem a comunidade biológica são os componentes bióticos (vivos) do 
ecossistema. As condições ambientais, como a intensidade da luz solar, a umidade, a temperatura 
e a presença de determinadas substâncias, são os componentes abióticos (não vivos). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qbaIByuoyfE
https://www.youtube.com/watch?v=qbaIByuoyfE
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Animal – Coruja – Biótico     Sol e nuvens – Abiótico  

 
Fluxo de energia nos níveis tróficos de um ecossistema 
 
Em um ecossistema, os seres autotróficos da comunidade biológica captam a energia da luz solar 
e com ela produzem substâncias nas quais essa energia luminosa fica armazenada, agora na forma 
de energia química. 
Quando um consumidor primário se alimenta de um ser autotrófico, como um ratinho-do-cerrado 
alimentando-se de frutas, a energia contida no alimento permite a sobrevivência do consumidor 
primário. Parte dessa energia é usada para produzir novas substâncias orgânicas, que ficam em 
seu corpo. 
Também quando um consumidor secundário se alimenta de um consumidor primário, como uma 
coruja-buraqueira alimentando-se do ratinho-do-cerrado, ele utiliza as substâncias do corpo deste 
último como fonte de energia. 
 
Energia em cada nível trófico 
 
Ao longo de uma cadeia alimentar, a energia presente em cada nível trófico é sempre menor do 
que a energia do nível anterior. Isso acontece porque todo ser vivo gasta parte da energia de seus 
alimentos com o funcionamento de seu próprio organismo, diminuindo também a quantidade de 
matéria orgânica disponível para o nível trófico seguinte.  

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=6V-VOHDJ8jQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6V-VOHDJ8jQ
https://www.youtube.com/watch?v=6V-VOHDJ8jQ
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Ecossistemas aquáticos 
 
Nos rios, lagos e mares, os produtores são, principalmente, algumas espécies de bactérias e algas 
microscópicas.  Esses seres microscópicos vivem nas camadas de água próximas à superfície, 
pois necessitam da luz solar para realizar fotossíntese. Juntas, as bactérias e as algas formam o 
fitoplâncton também chamado de plâncton fotossintetizante. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=QN832F2YJLc 
 
Ciclos biogeoquímicos em um ecossistema 
 
Os cientistas deram o nome de ciclos biogeoquímicos aos trajetos percorridos por alguns 
elementos químicos que estão presentes no corpo dos seres vivos. Entre esses elementos 
químicos, os mais importantes são o carbono, o oxigênio e o nitrogênio.  
A água, apesar de não ser um elemento químico, e sim uma substância composta por dois átomos 
de hidrogênio e um de oxigênio (H2O), também realiza um ciclo muito importante para a 
sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. 
 

 
  Representação do Ciclo da água 
 

O ciclo da água 
 
A água participa do metabolismo dos vegetais através da respiração e da fotossíntese. 
As plantas, que absorvem água pelas raízes, a perdem por transpiração. Essa água no estado de 
vapor mistura-se com o ar e se move com ele até passar por condensação, voltando a ser água 
líquida na forma de chuva ou solidificação, transformando-se em gelo e neve. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QN832F2YJLc
https://www.youtube.com/watch?v=QN832F2YJLc
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Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=rBY4UPF4S2c 

 
O ciclo do carbono 
 
Os átomos de carbono estão presentes no gás carbônico, cujo nome químico é dióxido de 
carbono (CO2), produzido na respiração. Ele também está presente nas moléculas orgânicas que 
fazem parte do organismo de qualquer ser vivo.  
Basicamente, no ciclo do carbono, o átomo de carbono presente no gás carbônico da atmosfera 
passa para as substâncias orgânicas dos seres vivos (açúcares, amido, proteínas, óleos e 
gorduras) e volta para a atmosfera, por meio da produção de gás carbônico na respiração. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=r3wDEjpx5Yg 
 
Ciclos do oxigênio e do nitrogênio 
 
A atmosfera é o principal reservatório de oxigênio para os seres vivos. Nela, esse elemento químico 
aparece nas moléculas de gás oxigênio ou gás carbônico (CO2), e de água (H2O), entre outros. 
Além de também estar envolvido na fotossíntese e na respiração, o ciclo do oxigênio está da 
camada de ozônio (O3) na atmosfera terrestre. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=F8iwlRq7kxE 

 
Apesar de existir gás nitrogênio (N2) em alta quantidade no ar, a grande maioria dos seres vivos, 
incluindo todos os animais, não consegue usar essa substância diretamente. Para que o nitrogênio 
seja utilizado, é necessária a ação de alguns tipos de bactérias, chamadas de bactérias fixadoras 
de nitrogênio.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9HfWzUpoV2U 

https://www.youtube.com/watch?v=rBY4UPF4S2c
https://www.youtube.com/watch?v=rBY4UPF4S2c
https://www.youtube.com/watch?v=r3wDEjpx5Yg
https://www.youtube.com/watch?v=r3wDEjpx5Yg
https://www.youtube.com/watch?v=F8iwlRq7kxE
https://www.youtube.com/watch?v=F8iwlRq7kxE
https://www.youtube.com/watch?v=9HfWzUpoV2U
https://www.youtube.com/watch?v=9HfWzUpoV2U
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Combustíveis fósseis 
 
Os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e os derivados de petróleo, são 
compostos por substâncias que contêm muito carbono. Eles têm esse nome porque se originam 
da fossilização dos corpos de seres vivos que viveram há centenas de milhões de anos 
(especialmente organismos do plâncton) e passaram por um processo de decomposição em 
ambiente com pouco ou nenhum oxigênio, entre camadas de rochas impermeáveis, em condições 
específicas de pressão e temperatura, transformando-se, após todo esse tempo, em petróleo, 
carvão mineral ou gás. 
 

 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=7BVGp8Z7s90&t=45s 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BVGp8Z7s90&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=7BVGp8Z7s90&t=45s
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 1 – UNIDADE  2 
Os seres humanos e a biosfera 
 
Tema 1 - Ecologia e relações ecológicas 

 

• Ecologia 

• Relações ecológicas 

• Sucessão ecológica 

• Comunidade clímax 

• Sucessão ecológica primária e secundária  
 
Ecologia 
 
A palavra ecologia tem origem em dois termos gregos: oikos, que significa “casa”, e logia, “estudo”. 
Ela foi utilizada pela primeira vez em 1866, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel (1834-1919), 
referindo-se à área da Biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente onde 
habitam. 
 
Escute o áudio:   
https://drive.google.com/file/d/10vGzGauneuzcjeqhtIgsBjRtxsBvDGaK/view?usp=sharing   

 
Relações Ecológicas 
 
Em uma comunidade biológica, diversas populações convivem e interagem, estabelecendo 
relações ecológicas entre si. Os estudiosos diferenciam dois tipos de relações ecológicas:  

 

• Relações intraespecíficas: as que ocorrem entre indivíduos de uma mesma população, ou 
seja, da mesma espécie; 

 

• Relações interespecíficas: as que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. 
 

As relações ecológicas ainda podem ser: 
 

• Harmônicas: aquelas em que as populações envolvidas se beneficiam ou pelo menos 
nenhuma delas se prejudica, como é o caso da colônia e da protocooperação; 

 

• Desarmônicas: aquelas em que uma das populações é prejudicada e a outra beneficiada, 
como é o caso da competição e do predatismo.  

 

Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CBN9WgeGkTA 
 

 

https://drive.google.com/file/d/10vGzGauneuzcjeqhtIgsBjRtxsBvDGaK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CBN9WgeGkTA
https://www.youtube.com/watch?v=CBN9WgeGkTA
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Sucessão ecológica  
 
Observe as duas fotografias a seguir, que mostram áreas de florestas que foram desmatadas. Em 
relação à área desmatada, qual é a principal diferença entre elas?  
 

 
 
Sucessão Ecológica 
 
O crescimento de plantas que está ocorrendo na área desmatada é o início de um processo 
denominado sucessão ecológica.  
Enquanto a sucessão ecológica ocorre, a comunidade de seres vivos que habita aquela área vai 
se alterando, até que o ecossistema se reequilibre e volte a ter plantas e animais, como anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos, tal como acontecia antes do desmatamento.  
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Sucessão ecológica primária e secundária 
 
Em lugares desabitados (por exemplo, uma grande duna de areia na praia), pode ocorrer uma 
sucessão ecológica primária, isto é, uma sucessão que tem início em uma área desabitada.  
Quando a sucessão ocorre em um local que já foi habitado, como no caso da área desmatada, ela 
é chamada de sucessão ecológica secundária. 

 
Comunidade Clímax 
 
o processo de sucessão ecológica se completa quando a comunidade chega a um equilíbrio e as 
diversas populações que a compõem ficam relativamente estáveis ao longo do tempo. Os biólogos 
chamam essa condição de comunidade clímax.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ME-2K_Pu01k 
 
Tema 2 - Problemas ambientais contemporâneos 

 

• Interferência humana nos ciclos biogeoquímicos naturais 

• O Mar de Aral: intervenção humana e modificação da paisagem 

• Córrego das Corujas, um exemplo de reversão dos impactos negativos da intervenção 
humana  

• A diminuição da camada de ozônio  

• Poluição do solo e da água por nitratos 
 
Interferência humana nos ciclos biogeoquímicos naturais 
 

 
 
Entre os impactos que mais preocupam os ambientalistas estão aqueles relacionados com o ciclo 
da água.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ME-2K_Pu01k
https://www.youtube.com/watch?v=ME-2K_Pu01k
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Os diferentes tipos de despejo de esgoto não tratado são os principais agentes de poluição que 
transformam os córregos e rios de São Paulo em ambientes sem vida. 
 
O Mar de Aral: intervenção humana e modificação da paisagem 
 
Na fronteira entre dois países da Ásia, o Cazaquistão e o Uzbequistão, está ocorrendo uma incrível 
transformação da paisagem, decorrente do desaparecimento de uma extensa parte de um mar 
interior, um grande lago de água salgada, o Mar de Aral. Clique na imagem abaixo para conhecer 
essa história. 
Esse é um caso de interferência humana no ambiente, alterando intensamente o ciclo da água na 
região.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ETHsAKgiyCU 
 
Observe as imagens a seguir. 
 

 
 

As fotografias de satélite mostram a redução da superfície coberta pelo Mar de Aral, entre 1960 e 
2002. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETHsAKgiyCU
https://www.youtube.com/watch?v=ETHsAKgiyCU
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As transformações do Mar de Aral constituem um dos maiores impactos ambientais ocorridos no 
mundo em todo o século XX e revelam as drásticas consequências que a intervenção humana 
pode provocar, reduzindo importantes fontes de água para as pessoas. 

 
Córrego das Corujas, um exemplo de reversão dos impactos negativos da intervenção 
humana  
 
Um bom exemplo desse movimento de recuperação de ambientes urbanos é o que aconteceu no 
Córrego das Corujas, situado no limite entre a Vila Madalena e a Vila Beatriz, dois bairros da zona 
oeste da cidade de São Paulo.  
 
Nas grandes cidades, muitas comunidades e grupos de moradores organizam e utilizam 
conhecimentos de pesquisadores e especialistas de universidades para promover melhorias nas 
condições de moradia e na qualidade do ambiente da região.  
 

 
 
A diminuição da camada de ozônio 
 
O elemento químico oxigênio está presente em substâncias que fazem parte da biosfera – como a 
água (H2O), o gás oxigênio (O2) e o dióxido de carbono, ou gás carbônico (CO2) – todas elas 
presentes na respiração de plantas e animais. 
Os átomos de oxigênio podem se combinar dois a dois, formando moléculas de gás oxigênio. 
Quando três átomos de oxigênio se combinam, eles formam uma molécula de gás ozônio, ou 
simplesmente ozônio (O3). 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ipzuPa8m8Zo 
 
Na estratosfera, uma camada da atmosfera que vai dos 15 km aos 40 km de altitude, existe grande 
quantidade de gás ozônio, que, por suas propriedades, consegue filtrar parte dos raios ultravioleta 
emitidos pelo Sol, impedindo-os de chegar até a superfície terrestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=ipzuPa8m8Zo
https://www.youtube.com/watch?v=ipzuPa8m8Zo
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Pesquisas científicas constataram que a diminuição da camada de ozônio decorre da reação 
química entre esse gás e átomos de cloro (Cl). A molécula de ozônio se desmonta ao reagir com 
átomos de cloro e produz novas moléculas de gás oxigênio.  
 
E de onde vêm os átomos de cloro? Eles têm origem em um grupo de substâncias denominadas 
clorofluorcarbonetos (CFCs), que são constituídas por distintas combinações desses átomos: 
CFCl3, CF2Cl2 ou C2F3Cl3. Quando as moléculas de CFC absorvem raios ultravioleta, elas liberam 
átomos de cloro, que podem reagir com o ozônio.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PIlg6RdmGHA 
 
Poluição do solo e da água por nitratos 
 
O nitrato é uma combinação de nitrogênio e oxigênio que forma um íon, o NO3-. Esse íon é muito 
solúvel em água e, por isso, pode ser transportado do solo em que está para rios e lagos pela água 
da chuva ou mesmo infiltrar-se no solo até atingir águas subterrâneas.  
No caso das fossas e sumidouros, os nitratos presentes nas fezes humanas são, em geral, 
transportados pela água infiltrada no solo até os depósitos de água subterrâneos, contaminando-
os. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v3FZ1yVjYHY 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIlg6RdmGHA
https://www.youtube.com/watch?v=PIlg6RdmGHA
https://www.youtube.com/watch?v=v3FZ1yVjYHY
https://www.youtube.com/watch?v=v3FZ1yVjYHY
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 1 – UNIDADE  3 
 
Qualidade de vida das populações humanas:  Saúde individual e coletiva 
 
Tema 1 - Uma doença para entender a saúde 

 

• A história de uma doença: a peste negra 

• A peste desvendada 

• Os avanços da ciência e as doenças 
 
A história de uma doença: a peste negra 
 
A epidemia de peste bubônica, conhecida também como peste negra, dizimou cerca de 25 milhões 
de europeus em uma de suas aparições, na metade do século XIV (alguns autores falam em até 
75 milhões, da população da Europa). Antes disso, a peste já havia matado pelo menos 5 milhões 
de pessoas na Ásia. 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing 
 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing
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A peste desvendada 
 
A peste bubônica causa, entre outros sintomas, a inflamação dos linfonodos (também conhecidos 
como gânglios linfáticos ou ínguas), especialmente na região das axilas e da virilha. 
Essas inflamações são chamadas de bubões, daí o nome da doença. 
Seguem-se, então, dores nos membros e nas costas, febre alta, manchas escuras em diversas 
regiões da pele (motivo pelo qual a doença era denominada peste negra na época em que atingiu 
a Europa no século XIV), delírio e, na falta de tratamento, morte, em cerca de cinco dias. 
No fim do século XIX, a peste bubônica atingiu Hong Kong, na Ásia. Lá, em 1894, o médico suíço 
naturalizado francês Alexandre Yersin (1863-1943) concluiu que a doença era causada por uma 
bactéria, após a análise microscópica dos bubões. Essa bactéria recebeu o nome de Yersinia 
pestis. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY  
 
Durante a Idade Média, a grande aglomeração de pessoas nos centros urbanos e as condições 
precárias de higiene (que naquela época não eram consideradas fatores associados às doenças) 
favoreciam o “convívio” dos seres humanos com os roedores e com as pulgas.  
Dessa forma, fica fácil entender as razões da disseminação da peste bubônica pelo mundo. Hoje, 
essa doença é facilmente tratada com alguns tipos de antibióticos (medicamentos utilizados para 
o tratamento de infecções provocadas por bactérias), desde que o paciente seja prontamente 
atendido. 
 
Escute o áudio: 
 https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing 
 
Os avanços da ciência e as doenças 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q87c4UBXTpY
https://drive.google.com/file/d/11YQ7zfuwL95eMv5AF5IdS1dCRQnimPlh/view?usp=sharing
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Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/11YbF3OWp3PaZUsPfZ-XwlCpnR0cJswkU/view?usp=sharing 
 
 
Tema 2 - Afinal, o que é saúde? 

 

• Para além do bem-estar físico... 

• Índice de Desenvolvimento Humano 

• Uma classificação para as doenças 

• Epidemias, pandemias, surtos e endemias 

• Esquistossomose e Malária 
 

Para além do bem-estar físico... 
 
Em 7 de abril de 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou moléstia.  
Esse dia passou a ser considerado o Dia Mundial da Saúde. 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/11YbF3OWp3PaZUsPfZ-XwlCpnR0cJswkU/view?usp=sharing
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SwiNW3BfkLM  
 
A definição de saúde foi objeto de muitas críticas, especialmente porque parece algo inatingível e 
um tanto abstrato, pois é difícil caracterizar o que é bem-estar.  
Além disso, tecnicamente, já não se separa mais bem-estar físico do mental e do social. 
Afinal, não se pode separar o indivíduo de seu contexto social, econômico e ambiental. 
 

 
 
Índice de Desenvolvimento Humano 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), medido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), é calculado com base em indicadores de renda per capita, 
longevidade (número de anos que o indivíduo poderá viver, em média, desde o momento do 
nascimento, em determinada região), alfabetização e taxa de matrículas na educação básica e 
superior. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/11wWn8YJdX4zTV81LYoxlnm2x9ECgCChm/view?usp=sharing 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SwiNW3BfkLM
https://drive.google.com/file/d/11wWn8YJdX4zTV81LYoxlnm2x9ECgCChm/view?usp=sharing
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Uma classificação para as doenças 
 
1. Doenças infecciosas: são causadas por um agente patogênico, como vírus, bactérias, 

protozoários e vermes. Podem ser transmitidas diretamente entre as pessoas (doenças 
infectocontagiosas) ou indiretamente, por meio de um vetor (como no caso da dengue).  

 
2. Doenças não infecciosas: não são causadas por um agente patogênico nem transmitidas para 

outras pessoas. Essas doenças são ainda mais difíceis de classificar, pois algumas têm 
múltiplas causas.  

 
Escute o áudio: https://drive.google.com/open?id=1210_-rB47HQPZkEBFtGHcvLsJdNh6Qz5 
 
2.1. Doenças hereditárias: associadas ao código genético (responsável pelas características 

de cada indivíduo), são transmitidas de pais para filhos, podem ou não se manifestar logo 
após o nascimento e nem sempre é fácil diagnosticá-las. Como ; 

 
2.2. Doenças congênitas (de nascença): resultam de acidentes que ocorrem durante o 

desenvolvimento do embrião, levando às chamadas malformações embrionárias; 
Geralmente essas malformações têm múltiplas causas ou causas desconhecidas; 

 
2.3. Doenças degenerativas (decorrentes da velhice): nesse grupo, podem ser considerados 

alguns tipos de câncer, a perda de audição e o mal de alzheimer. Existem, porém, doenças 
degenerativas que não estão associadas à idade, tendo outras origens, inclusive 
hereditárias; 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ArFbR6-wKSI 
 
2.4. Doenças causadas por substâncias que agridem o corpo (tóxicas): mercúrio, chumbo e 

metanol são algumas dessas substâncias, pois podem causar intoxicações. Na fase 
embrionária, diferentes substâncias, que incluem o fumo (tabaco), o álcool e outras drogas, 
podem estar associadas a doenças congênitas; 

 
2.5. Doenças carenciais (causadas pela falta de algum nutriente): incluem, por exemplo, a 

anemia (falta de ferro na alimentação, afetando a quantidade de hemoglobina presente nos 
glóbulos vermelhos do sangue, o que leva a uma deficiência no transporte de oxigênio para 
todas as células do corpo, provocando fraqueza, emagrecimento em alguns casos etc.) E o 
escorbuto (falta de vitamina C, causando inflamação das gengivas e perda de dentes); 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rmtOEYnhwZw 
 
2.6. Doenças psiquiátricas (de origem mental): muitas vezes não têm explicação clara, como 

a síndrome do pânico (transtorno de ansiedade que causa medo intenso, impedindo a 
pessoa de conviver socialmente), a anorexia (distúrbio alimentar caracterizado pela recusa 
da pessoa em alimentar-se adequadamente por se achar muito acima do peso) e o autismo 
(alteração na capacidade de comunicação e interação social que, para alguns autores, não 
é sequer considerada doença) 

 

https://drive.google.com/open?id=1210_-rB47HQPZkEBFtGHcvLsJdNh6Qz5
https://drive.google.com/open?id=1210_-rB47HQPZkEBFtGHcvLsJdNh6Qz5
https://www.youtube.com/watch?v=ArFbR6-wKSI
https://www.youtube.com/watch?v=ArFbR6-wKSI
https://www.youtube.com/watch?v=rmtOEYnhwZw
https://www.youtube.com/watch?v=rmtOEYnhwZw
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T2XLwjy65LA 
 
Epidemias, pandemias, surtos e endemias 
 
Epidemia é um grande aumento do número de casos de uma doença, em um curto espaço de 
tempo, em uma população qualquer. Um exemplo é a dengue. 
 
Pandemia é uma epidemia em proporções mundiais, como a AIDS. 
 
Surtos são as pequenas epidemias, podendo ocorrer em apenas uma cidade, um bairro ou mesmo 
uma escola, como um surto de meningite. 
 
Endemias são certas doenças restritas a algumas áreas ou regiões, geralmente associadas a um 
vetor para sua disseminação. Dois exemplos de doenças endêmicas são a esquistossomose e a 
malária.  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RSBHMDUi0cg 

 
Esquistossomose e Malária 
 
A esquistossomose, também conhecida como barriga-d’água, é provocada por um verme 
platelminto. Essa doença só existe onde vive um tipo de caramujo essencial para o 
desenvolvimento de uma etapa da vida do verme causador da doença. 
 
Já a malária ocorre em áreas tropicais onde vive o mosquito que a transmite (gênero Anopheles). 
A malária só existe nas regiões indicadas do globo. Apesar disso, dada a extensão dessas regiões, 
muitas pessoas ficam expostas à doença e ocorre um grande número de casos no mundo: cerca 
de 550 milhões de pessoas infectadas por ano. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T2XLwjy65LA
https://www.youtube.com/watch?v=T2XLwjy65LA
https://www.youtube.com/watch?v=RSBHMDUi0cg
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Malária 
 

 
 
Veja a distribuição dos casos dessa doença endêmica no mapa acima. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=42fuPtrsJWY  
 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=42fuPtrsJWY
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA - VOLUME 1 - UNIDADE 4 
 
Qualidade de vida das populações humanas: Promoção da saúde e a saúde 
 
Tema 1 - Alimentação e saúde 

 

• Alimentos, nutrientes e saúde 

• As principais biomoléculas 

• Outros nutrientes importantes 

• O prato ideal 
 
Alimentos, nutrientes e saúde 
 
Alimento é tudo aquilo que se come, ou seja, a comida que é ingerida.  
Os alimentos são feitos de diversas moléculas, conhecidas como biomoléculas.  
 
No sistema digestório humano, as biomoléculas são divididas em moléculas menores, que podem 
ser assimiladas pelo organismo.  
 
Transformadas em moléculas menores, elas atravessam a parede do intestino e entram na 
corrente sanguínea, para, então, serem distribuídas, pelo sangue, a todas as células do corpo. 
 
Essas moléculas (e outras substâncias pequenas que não passam por essa transformação, como 
os sais minerais e as vitaminas), obtidas do meio ambiente e que são capazes de atravessar a 
parede do intestino, são importantes para o organismo e devem ser repostas periodicamente.  
 
Elas também são chamadas de nutrientes. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/12E2WECST_f78eGP8wmkHL0zcZLuGTh9Z/view?usp=sharing 
  

  

https://drive.google.com/file/d/12E2WECST_f78eGP8wmkHL0zcZLuGTh9Z/view?usp=sharing
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Órgãos que participam da digestão 

 
 
Glicídios 
 
Glicídios também são chamados de açúcares ou carboidratos e são divididos em três grupos 

 
Monossacarídeos: são considerados os açúcares mais simples. Como a glicose (principal 
molécula energética do organismo, composta por seis átomos de carbono) 
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Dissacarídeos: são compostos pela união de dois monossacarídeos. O açúcar que se usa no dia 
a dia é o dissacarídeo sacarose, que, quando digerido, forma os monossacarídeos glicose e 
frutose; o dissacarídeo presente no leite é a lactose; 
 
Polissacarídeos: são constituídos pela união de diversos monossacarídeos, especialmente a 
glicose. O amido, principal substância de reserva das plantas, e a celulose, que compõe a estrutura 
das células vegetais, são exemplos de polissacarídeos. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sF0WHes1zTE 
 

 
 
Proteínas 
 
Proteínas são grandes moléculas constituídas por moléculas menores chamadas aminoácidos. 
Têm tamanhos e formas muito diferentes, que dependem da quantidade e da ordem dos 
aminoácidos em sua molécula. Aminoácidos são moléculas orgânicas formadas por cadeias de 
carbono, ligadas a átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, às vezes, enxofre. 
As proteínas têm diversas funções no organismo, entre elas as de enzimas, de transporte de gás 
oxigênio (a hemoglobina) e de defesa do organismo (anticorpos). 
Existem 20 aminoácidos diferentes, 12 deles são produzidos pelo corpo humano (não essenciais) 
e 8 devem ser obtidos por meio da alimentação, denominados aminoácidos essenciais. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sF0WHes1zTE
https://www.youtube.com/watch?v=sF0WHes1zTE
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LedmQ3l-E6U 
 
Lipídios 
 
Esse grupo de biomoléculas é composto por uma variedade de estruturas químicas diferentes, que 
têm funções diversas e importantes no organismo. 
Os lipídios são biomoléculas formadas, principalmente, por átomos de oxigênio, hidrogênio e 
carbono, mas também por outros elementos, entre eles o fósforo. 
 
A maioria dos lipídios não é solúvel em água, e sim em solventes orgânicos, como álcool, éter e 
benzina. Cerca de 30% das calorias obtidas por meio da alimentação diária provêm dos lipídios. 
 
Três lipídios merecem destaque: 
 
Triglicerídeos: também chamados de triglicérides, são representados pelas gorduras (moléculas 
de origem animal, principalmente) e óleos (moléculas de origem vegetal, em especial). São 
formados por três moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol e têm função 
energética e de reserva de alimentos.  
 
Fosfolipídios: são compostos por duas moléculas de ácidos graxos presas a uma molécula de 
glicerol e contêm um grupo fosfato. Esses lipídios se organizam, formando as membranas das 
células de todos os seres vivos; 
 
Esteroides: são lipídios mais complexos e seu principal representante é o colesterol, produzido no 
fígado. Além de também fazer parte das membranas das células, dessa molécula são formados os 
hormônios sexuais masculino (testosterona) e feminino (progesterona) e a vitamina D. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LedmQ3l-E6U
https://www.youtube.com/watch?v=LedmQ3l-E6U
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ENzEJ64Ici8 
 
Outros nutrientes importantes 
 
As vitaminas e os sais minerais, embora não sofram transformações no sistema digestório, 
porque já são suficientemente pequenos para serem assimilados, também são fundamentais para 
a saúde.  
Eles são necessários em pequenas quantidades, mas sua falta causa certos tipos de doenças no 
organismo (doenças carenciais).  
Por isso, são conhecidos como nutrientes reguladores.  
 
Vitaminas e sais minerais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENzEJ64Ici8
https://www.youtube.com/watch?v=ENzEJ64Ici8
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O prato ideal 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/12GtaIcpIY2ot0ZLAxXklyNitR8D_DnAt/view?usp=sharing 

 

Tema 2 – Saúde e saneamento básico 

 

• Higiene e saúde 

• O saneamento básico 

• O abastecimento de água 

• Esgoto 

• Saneamento, informação e promoção da saúde 
 
Higiene e saúde 
 
Cáries são doenças infecciosas bacterianas. 
Na boca existem inúmeras bactérias, mas apenas algumas causam cáries.  
Elas são capazes de produzir ácidos a partir dos restos de alimentos, especialmente dos 
carboidratos (açúcares), e de aderir à superfície dos dentes, formando a placa bacteriana ou 
biofilme.  

https://drive.google.com/file/d/12GtaIcpIY2ot0ZLAxXklyNitR8D_DnAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GtaIcpIY2ot0ZLAxXklyNitR8D_DnAt/view?usp=sharing


 

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

LIVRO 1 – UNIDADE 4 

 

Material elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos - 2021 

 
 
A escovação adequada dos dentes, após cada refeição, retira o biofilme de bactérias e evita o 
desenvolvimento das cáries.  
Uma dieta com restrição de açúcar, especialmente de doces, contribui para a prevenção dessa 
doença. 
 

 
 



 

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

LIVRO 1 – UNIDADE 4 

 

Material elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos - 2021 

A lavagem das mãos antes das refeições, por sua vez, parece uma medida de higiene mais 
inocente, apenas para tirar a sujeira.  
No entanto, diversas doenças podem chegar pelas mãos.  
Muitas bactérias e protozoários formam estruturas de resistência, chamadas cistos, que podem 
contaminar as pessoas pelas mãos.  
É o caso das bactérias causadoras da cólera e de outras disenterias, assim como de alguns vírus, 
como o Coronavírus. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pt_zybIl7M4 
 
Saneamento básico 
 
Saneamento básico é o conjunto de medidas tomadas com o objetivo de preservar e modificar o 
ambiente para prevenir doenças.  
Dessa maneira, melhora-se a qualidade de vida da população, ao promover a saúde.  
Atualmente, esse conceito foi ampliado e compreende também medidas de saneamento 
ambiental com o propósito de conservação, tais como tratamento da água e a coleta e destinação 
do esgoto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pt_zybIl7M4
https://www.youtube.com/watch?v=pt_zybIl7M4
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Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/12JFDyokrUnzk4N22PA0CiEg1YHfp2lgH/view?usp=sharing 
 
O abastecimento de água 
 
O abastecimento de água é caracterizado: 
 

1. Pela captação de água da natureza, seja de lençóis subterrâneos (ou freáticos), seja de rios 
ou lagos; 

2. Pelo tratamento para torná-la potável;  
3. Pela sua distribuição à população. Se a água possui substâncias que modificam o padrão 

de potabilidade, ela é considerada poluída; se contém microrganismos causadores de 
doenças, é considerada contaminada. 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/12OCSJDrZedsEmqzHxJ--JK1KSa80tyRF/view?usp=sharing  
 

  

https://drive.google.com/file/d/12JFDyokrUnzk4N22PA0CiEg1YHfp2lgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12OCSJDrZedsEmqzHxJ--JK1KSa80tyRF/view?usp=sharing
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Esgoto 
 
Esgoto são as águas que têm suas características alteradas após a utilização humana.  
Além de restos de lavagem de diferentes tipos, que modificam as características químicas, a água 
de esgoto contém dejetos humanos e representa um veículo de transmissão de doenças 
causadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes.  
Muitas dessas bactérias provocam diarreia (disenteria), importante causa de mortalidade. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xvb9BqK0NZE 
 
Saneamento, informação e promoção da saúde 
 
Muitas vezes, por falta de conhecimento ou de serviço público adequado, a população lança seus 
dejetos diretamente sobre o solo ou em cursos d’água, criando situações favoráveis à transmissão 
de doenças.  
O saneamento básico deve passar também pelo acesso à informação e à educação, 
especialmente para que a população conheça os riscos envolvidos na deposição inadequada do 
esgoto e possa exigir e fiscalizar os serviços de coleta e tratamento. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/12TMPWLxj0_1qgPjB5NLdnXqwhlnmySEY/view?usp=sharing 
 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view 

https://www.youtube.com/watch?v=xvb9BqK0NZE
https://www.youtube.com/watch?v=xvb9BqK0NZE
https://drive.google.com/file/d/12TMPWLxj0_1qgPjB5NLdnXqwhlnmySEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZl85YdOdJXIi2Ufyw4J4paJohLT8GXY/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 1 
A biodiversidade e os desafios da classificação biológica 
 
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 
 

  

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.  
 

https://drive.google.com/file/d/13gf_xDvJ-ESUZxWaMFNWV9PkCOUyo7Dc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gf_xDvJ-ESUZxWaMFNWV9PkCOUyo7Dc/view?usp=sharing
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=16tPEguFLBM&t 
 
Classificação biológica 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16tPEguFLBM&t
https://www.youtube.com/watch?v=16tPEguFLBM&t
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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). 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ed3d92F7SNY
https://www.youtube.com/watch?v=ed3d92F7SNY
https://drive.google.com/file/d/13kN2Vdp2Bup7KIHrU3rqH3bCCpcPln1f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kN2Vdp2Bup7KIHrU3rqH3bCCpcPln1f/view?usp=sharing
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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 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SixpSIwy-F0
https://www.youtube.com/watch?v=SixpSIwy-F0
https://www.youtube.com/watch?v=9QSfF4oG1rA&t
https://www.youtube.com/watch?v=9QSfF4oG1rA&t
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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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.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5cIm7fLxxsY&t
https://www.youtube.com/watch?v=5cIm7fLxxsY&t
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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= 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B0SGxYfJcWY
https://www.youtube.com/watch?v=B0SGxYfJcWY
https://www.youtube.com/watch?v=-taS4Pw1mNY&t=
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 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ
https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ
https://www.youtube.com/watch?v=C7Uw4g8GCkU
https://www.youtube.com/watch?v=C7Uw4g8GCkU
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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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mc7kdwLY7QE
https://www.youtube.com/watch?v=mc7kdwLY7QE
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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 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IImnpPFAS-I
https://www.youtube.com/watch?v=IImnpPFAS-I
https://www.youtube.com/watch?v=3rVhi--x_G4
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= 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SwSWbPALTno
https://www.youtube.com/watch?v=SwSWbPALTno
https://www.youtube.com/watch?v=a2OYT5hq8Jc&t=
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 

https://www.youtube.com/watch?v=hM_oFmY3exQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=hM_oFmY3exQ&t
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos 
o quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos 
vivendo hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através 
do link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

 

     

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 2 As plantas e os animais  

  

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=71iJh8T4NdE
https://www.youtube.com/watch?v=71iJh8T4NdE
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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.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=l80Dqo4fLrE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=l80Dqo4fLrE&t=
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bUgqEqANgyo&t  

  

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  

     
  

https://www.youtube.com/watch?v=bUgqEqANgyo&t
https://www.youtube.com/watch?v=bUgqEqANgyo&t
https://www.youtube.com/watch?v=juI-Bpcn6OI
https://www.youtube.com/watch?v=juI-Bpcn6OI
https://www.youtube.com/watch?v=juI-Bpcn6OI
https://www.youtube.com/watch?v=juI-Bpcn6OI
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Diversidade das plantas  

  

  
  

Escute o áudio: 

https://drive.google.com/file/d/1469825wq2aQNxA5X9aiQsbwzbK9DFPR/view?usp=sharing  

  

  

https://drive.google.com/file/d/1469825wq2aQNxA5X9aiQsbwzbK9D-FPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1469825wq2aQNxA5X9aiQsbwzbK9D-FPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1469825wq2aQNxA5X9aiQsbwzbK9D-FPR/view?usp=sharing
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Classificação das Plantas  

  

  
  

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  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lKKXHloebcQ
https://www.youtube.com/watch?v=lKKXHloebcQ
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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  

  

  

  
  

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  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=z9rrOO_ALII
https://www.youtube.com/watch?v=z9rrOO_ALII
https://www.youtube.com/watch?v=jDx6Z_KBy6w
https://www.youtube.com/watch?v=jDx6Z_KBy6w
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Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=vaN_aIYiOrY  

  

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  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vaN_aIYiOrY
https://www.youtube.com/watch?v=vaN_aIYiOrY
https://www.youtube.com/watch?v=Vih4EK6CoWA
https://www.youtube.com/watch?v=Vih4EK6CoWA
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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  

    

  

https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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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  

https://www.youtube.com/watch?v=MFd8MlfLs2M
https://www.youtube.com/watch?v=MFd8MlfLs2M
https://www.youtube.com/watch?v=5MiPLqhw9z8
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  

     
  

https://www.youtube.com/watch?v=vyCprVpMmGA
https://www.youtube.com/watch?v=vyCprVpMmGA
https://www.youtube.com/watch?v=XsLNJSshq34&t
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.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=OAtZQll0gM4&t=
https://www.youtube.com/watch?v=OAtZQll0gM4&t=
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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.   

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  

https://www.youtube.com/watch?v=r5YUU8u5_-o&t=
https://www.youtube.com/watch?v=r5YUU8u5_-o&t=
https://www.youtube.com/watch?v=r5YUU8u5_-o&t=
https://www.youtube.com/watch?v=r5YUU8u5_-o&t=
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 3 
 
Origem e evolução da vida 
 
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. 
 

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

  

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= 
 

  

https://drive.google.com/file/d/14MgD8Mpmmqe1YO4c_CObz0sFPrsjh-kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MgD8Mpmmqe1YO4c_CObz0sFPrsjh-kn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Dr8axaxP_V8&t=
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). 

 
Fórmula da Fotossíntese 

 
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. 

https://drive.google.com/file/d/14VJdhiTZie3VDcuCLBUPlu9OuNQ_FDqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14VJdhiTZie3VDcuCLBUPlu9OuNQ_FDqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jDcr1O-zYwcKEI_vZnxbuGVURVlC7l0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jDcr1O-zYwcKEI_vZnxbuGVURVlC7l0/view?usp=sharing
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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.  
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1wvFZRm6XE
https://www.youtube.com/watch?v=N1wvFZRm6XE
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MDi_02y4qbQ&t 
 
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. 
 

 
Hipótese da Panspermia 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GfM90jagRwc 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MDi_02y4qbQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=MDi_02y4qbQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=GfM90jagRwc
https://www.youtube.com/watch?v=GfM90jagRwc
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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.  
 

 
Atmosfera da terra primitiva possibilitou a origem da vida. 
 
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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GfM90jagRwc
https://www.youtube.com/watch?v=GfM90jagRwc
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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.  

https://drive.google.com/file/d/14mT2pNBJVA32Mhf502EiPj18iC-Z_7ZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14mT2pNBJVA32Mhf502EiPj18iC-Z_7ZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nSUYvRWufKOSGH8nIm5JH_6XrsRzKKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nSUYvRWufKOSGH8nIm5JH_6XrsRzKKv/view?usp=sharing
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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.  
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2fH9FC8GWUs&t=
https://www.youtube.com/watch?v=2fH9FC8GWUs&t=
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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. 
 

 
Gregor Mendel 

 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=VMNvjGNycPs
https://www.youtube.com/watch?v=VMNvjGNycPs
https://www.youtube.com/watch?v=lpRoGToWwPY
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  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 2 – UNIDADE 4 
 
Origem das espécies e evolução humana 

 
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  
 

  

https://drive.google.com/file/d/14y97rBUQX6sORLBnJezXTQ6u9xPHUyMC/view?usp=sharing


 

 

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

LIVRO 2 – UNIDADE 4 

 

Material elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2021 

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://www.youtube.com/watch?v=-Txt9fv0rKg
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https://drive.google.com/file/d/14ztpqhQcKY-eCA0FffN27xpegGbkJRCi/view?usp=sharing 
 
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 
 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/14ztpqhQcKY-eCA0FffN27xpegGbkJRCi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CNWCQLNF1KM
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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. 
 
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  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=k0031Q9Mbpc
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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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= 

 

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  
 
 
 
 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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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 
 

  

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 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-q8SL_uXb8
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cf-KPvKKINk 
 
 

 

 
 

  

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.  
 
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. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Comf5vc56zc
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A evolução dos hominídeos 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15-odW9e5HlG6dTV_PVkmINX1fsUrDnvv/view?usp=sharing 
 
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  
 

 

https://drive.google.com/file/d/15-odW9e5HlG6dTV_PVkmINX1fsUrDnvv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152jcDmxmiQPY3tpPH4csAmYNbMpXYSFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1syG2v40LSe6tpT1eLmd8V0Q2BLxzxlC5/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 3 – UNIDADE 1 
 
A célula como unidade morfológica e funcional dos seres vivos 
 
Tema 1 - A organização celular dos seres vivos 

 

• Os organismos unicelulares 

• Organismos procarióticos e eucarióticos 

• Os cloroplastos 

• Os organismos multicelulares 
 
 

Os primeiros seres vivos: os organismos unicelulares 
 
Segundo a hipótese mais aceita atualmente pelos cientistas, os 
primeiros seres vivos eram autotróficos, ou seja, capazes de produzir 
o próprio alimento por meio de reações químicas, realizadas com 
substâncias inorgânicas existentes no meio. 
Esses seres eram muito simples. Estavam separados do meio externo por uma membrana 
plasmática e eram capazes de produzir novos seres iguais a eles mesmos, graças a um material 
genético, os ácidos nucleicos.  
Acredita-se que esses seres eram semelhantes às atuais bactérias. 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/open?id=15M34uM-5zpyClgWpPIl_EqgnToEg5Oro 
 

  

https://drive.google.com/open?id=15M34uM-5zpyClgWpPIl_EqgnToEg5Oro
https://drive.google.com/open?id=15M34uM-5zpyClgWpPIl_EqgnToEg5Oro
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Organismos procarióticos e eucarióticos 
 
As bactérias são organismos com célula procariótica, cujo material genético (DNA) fica espalhado 
no citoplasma, sem estar delimitado por um envoltório, ou seja, não existe um núcleo organizado. 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15RTt8WgrmZoCyIvZYJ9Yfw-8FF7UrM4n/view?usp=sharing 
 
Organismos procarióticos e eucarióticos 
 
Já as células eucarióticas são aquelas que têm o material genético separado do citoplasma e 
localizado no interior de um núcleo.  
Segundo esse modelo, é provável que as células eucarióticas tenham se originado de células 
procarióticas. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Rhv97Bm5ZUA 

https://drive.google.com/file/d/15RTt8WgrmZoCyIvZYJ9Yfw-8FF7UrM4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15RTt8WgrmZoCyIvZYJ9Yfw-8FF7UrM4n/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Rhv97Bm5ZUA
https://www.youtube.com/watch?v=Rhv97Bm5ZUA
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Os cloroplastos 
 
Presentes apenas nas células vegetais e nas algas, os cloroplastos são responsáveis pela 
fotossíntese, processo de produção de energia. Eles são verdes por causa da presença de 
clorofila. 
São delimitados por uma estrutura formanda por membranas lipoproteicas (compostas por lipídios 
e proteínas) e, em seu interior, há um líquido denominado estroma. Uma célula vegetal geralmente 
possui 40 a 50 cloroplastos. 

 

 
Assista o  vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ow4IrB5lkpM 
 
Células Eucariontes 

 
Na figura abaixo, estão representadas duas células eucarióticas atuais, com algumas de suas 
principais estruturas internas. 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15WThR5s-BNkDbqf60cO8fit3rBLsW_JI/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=ow4IrB5lkpM
https://www.youtube.com/watch?v=ow4IrB5lkpM
https://drive.google.com/file/d/15WThR5s-BNkDbqf60cO8fit3rBLsW_JI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WThR5s-BNkDbqf60cO8fit3rBLsW_JI/view?usp=sharing
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Diferenças entre as células animal e vegetal 
 

 
 
Os organismos multicelulares 
 
Essa alga é formada por 500 a 50 mil células, que estão dispostas ao redor de uma esfera oca.  
Cada célula liga-se às mais próximas por prolongamentos do citoplasma. 
Nessa alga colonial, há uma divisão de trabalho.  
As colônias-filhas estão voltadas para a reprodução, e as demais, para a obtenção de nutrientes 
e locomoção (os flagelos são estruturas em forma de chicote que movimentam essa colônia no 
meio aquoso). 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9LvKrPx3uIU 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9LvKrPx3uIU
https://www.youtube.com/watch?v=9LvKrPx3uIU
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Tema 2 – O funcionamento das células 

 

• As principais estruturas de uma célula 

• Organelas citoplasmáticas 

• Representação de célula animal 

• Células secretoras do pâncreas 
 
As principais estruturas de uma célula 
 

• membrana plasmática, que envolve a célula; 

• núcleo, que é a figura circular em destaque, mais ou menos no meio da célula;  

• citoplasma, que é o espaço localizado entre a membrana e o núcleo, corresponde ao 
“recheio”, isto é, o citosol, e as organelas que estão nele mergulhadas. 

 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tBn0MQa7A6Q 
 
Membrana plasmática 
 
A membrana plasmática é composta de fosfolipídios e proteínas. Além desenvolver e oferecer 
proteção à célula, ela controla, até certo ponto, a entrada e saída de substâncias.  
Algumas substâncias conseguem passar diretamente pela membrana, como ocorre com os gases 
oxigênio e carbônico e, em parte, como acontece com a água; outras são mediadas por proteínas 
presentes na estrutura, com ou sem gasto de energia. 
Bactérias, fungos, algas e plantas têm mais um envoltório externo permeável, além da membrana 
plasmática, chamado parede celular. No caso de algas e plantas, esse envoltório é constituído, 
principalmente, de celulose. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tBn0MQa7A6Q
https://www.youtube.com/watch?v=tBn0MQa7A6Q
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hNbzWFJfTNw 
 
Núcleo 
 
O núcleo contém o material genético, o DNA.  
As informações genéticas que resultam em todas as características físicas e fisiológicas de um 
organismo estão contidas nas moléculas de DNA.  
Fatores ambientais como alimentação, exposição ao Sol e tabagismo podem interferir nessas 
características. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nu8-RegX4S4 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hNbzWFJfTNw
https://www.youtube.com/watch?v=hNbzWFJfTNw
https://www.youtube.com/watch?v=nu8-RegX4S4
https://www.youtube.com/watch?v=nu8-RegX4S4
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Organelas citoplasmáticas 
 

• Ribossomo: síntese de energia 

• Retículo endoplasmático liso: síntese de lipídios e transporte de substâncias 

• Mitocôndria: produção de energia   

• Retículo endoplasmático rugoso: síntese e transporte de proteínas 

• Complexo golgiense: empacota substâncias produzidas pela célula 

• Peroxissomo: neutraliza substâncias tóxicas 

• Lisossomo: digestão intracelular 

• Centríolo: participam da divisão celular 
 
Células secretoras do pâncreas 
 
O pâncreas é uma glândula responsável por duas funções: produzir e lançar dois hormônios no 
sangue (insulina e glucagon, os quais controlam os níveis de açúcar no sangue) e produzir 
algumas das enzimas que agem na digestão, no intestino delgado. 
Para produzir as enzimas as células do pâncreas precisam de matéria-prima, os aminoácidos.  
Os aminoácidos chegam ao pâncreas através do sangue.  
Para conseguir entrar nas células, eles são “ajudados” por certas proteínas que existem na 
membrana plasmática.  
Uma vez dentro das células, alguns aminoácidos permanecem no citoplasma, mas outros chegam 
ao retículo endoplasmático rugoso, onde serão utilizados na produção de proteínas. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-SqlIkO4pgs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-SqlIkO4pgs
https://www.youtube.com/watch?v=-SqlIkO4pgs
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Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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Divisão celular 
 
Tema 1 – O ciclo celular 

 
● Divisões celulares 
● A interfase e a divisão celular 

 
Divisões celulares 
 
Uma célula pode se dividir de duas formas:  
Por meio da mitose, em que cada célula origina duas novas células idênticas à inicial. 
E pela meiose, em que ocorre a formação de células com a metade da quantidade de material 
genético (DNA) da célula inicial.  
A mitose está relacionada com a multiplicação das células do corpo que podem sofrer divisão 
celular. 
E a meiose, com a produção das células de reprodução, conhecidas como gametas (óvulos e 
espermatozoides, no caso da espécie humana e de outros animais). 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15my7SUOPPLTgaWGdnGOGbTo0PAS9L0TW/view?usp=sharing 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CU0Al6FHYiU 
 

  

https://drive.google.com/file/d/15my7SUOPPLTgaWGdnGOGbTo0PAS9L0TW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CU0Al6FHYiU
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A interfase e a divisão celular 
 
O ciclo celular corresponde ao período entre o final da divisão de uma célula e o início de uma 
nova divisão.  
Na maior parte do tempo, a célula está desempenhando suas funções vitais, em uma fase chamada 
de interfase.  
É nela que uma célula do pâncreas produz o suco pancreático.  
Essa fase prepara as condições da célula para iniciar uma divisão celular propriamente dita, a 
mitose ou a meiose. 
 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/15xwsuoTUAJcTDFcAu28W1qVHIeW9cIYI/view?usp=sharing 
 
A interfase e a divisão celular 
 
Nessa fase, cada cromossomo se duplica.  
No caso do ser humano, há 46 cromossomos, portanto, depois da multiplicação, têm-se 46 
cromossomos duplicados.  
Após essa preparação, a célula, com seu material genético duplicado, finaliza algumas atividades 
e prepara-se para a divisão celular (fase G2) e inicia a divisão propriamente dita, conhecida como 
mitose. 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=O-P0SKQguwc 
 

  

https://drive.google.com/file/d/15xwsuoTUAJcTDFcAu28W1qVHIeW9cIYI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=O-P0SKQguwc
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Tema 2 – Mitose 

 
● Mitose 
● As fases da mitose 
● Prófase e metáfase 
● Anáfase e telófase 

 
Mitose 
 
O termo mitose corresponde ao processo de divisão do núcleo e, ao final, também de divisão do 
citoplasma (fenômeno chamado de citocinese).  
Esse processo de divisão celular ocorre a partir de uma célula em que se originam duas células 
com a mesma composição genética.  
Para alguns organismos unicelulares, é a forma de reprodução assexuada. 
Para os multicelulares, uma forma de repor células perdidas em lesões e uma forma de 
crescimento. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T225C_yKadQ 
 
As fases da mitose 
 
A cicatrização, o crescimento das crianças e a reposição de células velhas acontecem graças a 
um tipo de divisão celular: a mitose.  
Esse tipo de divisão celular apresenta quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. 
O material genético (os cromossomos) já foi duplicado na interfase.  
Agora, ocorrerá a separação desse material em duas células-filhas, de forma igual. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=e4cQw70owYA 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=T225C_yKadQ
https://www.youtube.com/watch?v=e4cQw70owYA


 

 

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

LIVRO 3 – UNIDADE 2 

 

Material elaborado pela Professora Kátia Greiffo – CEEJAMAR – Santos – 2021 

Prófase e metáfase 
 

 
 
Anáfase e telófase 
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Tema 3 – Meiose 

 
● As células reprodutivas 
● Para que serve a Meiose? 
● Gametogênese 

 
As células reprodutivas 
 
Na reprodução sexuada, ocorre a fecundação (união) de duas células reprodutivas, os gametas, 
provenientes dos pais.  
A união dos gametas forma uma célula única, chamada de célula-ovo ou zigoto.  
Normalmente, os gametas de machos e fêmeas são diferentes. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BP3SG8YZ2m4 
 
As células reprodutivas 
 
Na espécie humana, por exemplo, os gametas masculinos são os espermatozoides, produzidos 
no homem em seus testículos; e os gametas femininos, os óvulos, produzidos na mulher em seus 
ovários.  
A produção das células de reprodução – óvulos e espermatozoides – ocorre graças a um tipo de 
divisão celular chamado meiose. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CwfoUqrGbXI 
 
A meiose apresenta semelhanças com a mitose, porém é mais longa. Tal como a mitose, existe o 
período de interfase, no qual se dá a duplicação do material genético (fase S). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BP3SG8YZ2m4
https://www.youtube.com/watch?v=CwfoUqrGbXI
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Mitose e meiose 
 

● Durante a divisão meiótica, os pares de cromossomos são separados primeiro e, depois, os 
cromossomos duplicados se dividem. 

● No final, de uma célula diploide, que contém 46 cromossomos, nos ovários da mulher ou 
nos testículos do homem, são formados gametas haploides, com 23 cromossomos, os 
óvulos e os espermatozoides, respectivamente. 

● Ao se juntarem na formação da célula-ovo, refazem-se os 46 cromossomos, ou seja, 23 
pares de cromossomos. A célula-ovo vai sofrer divisões celulares mitóticas sucessivas até 
formar o embrião; portanto, todas as células do corpo terão os 46 cromossomos, número 
comum à espécie humana. 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JzvBnjQJRKs 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JzvBnjQJRKs
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Ciclos mitóticos e meióticos no desenvolvimento da vida humana. 
 

 
 

Gametogênese 
 
Dá-se o nome de gametogênese à formação dos gametas.  
No final da meiose, formam-se quatro células iguais. 
Na gametogênese humana, isso é um pouco diferente entre homens e mulheres  
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1B-LFDOrHks 
 
Gametogênese Masculina 
 
No caso dos espermatozoides, ao final serão formadas quatro células com a metade do número 
de cromossomos (23), que sofreram uma especialização, perdendo boa parte do citoplasma e 
desenvolvendo um flagelo, que será utilizado para a locomoção até atingir o óvulo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1B-LFDOrHks
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Gametogênese Feminina 
 
Na gametogênese feminina, ao término da meiose, quatro células-filhas são formadas. Entretanto, 
três dessas células, chamadas de células (ou corpúsculos) polares, são menores e não servem 
para a fecundação.  
Assim, apenas um óvulo permanece. Geralmente, um óvulo é liberado para fecundação a cada 
ciclo menstrual da mulher. A menstruação só ocorrerá se esse óvulo não for fecundado. 
 

 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MpqkpzV6-7k 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpqkpzV6-7k
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 3 – UNIDADE 3 
 
Fundamentos da hereditariedade, genética humana e saúde 
 
Tema 1 – Fundamentos da hereditariedade 

 

• Hereditariedade e concepções pré mendelianas 

• Mendel e os fatores hereditários 

• Os resultados de Mendel 

• Genes 

• Genes e o ambiente 

• Genes nos cromossomos 

• Cromossomos sexuais e autossomos 

• Herança de genes em cromossomos sexuais 

• Daltonismo na espécie humana 
 

 
 
Hereditariedade e concepções pré mendelianas 
 
As características são passadas dos progenitores (como os pais) para os descendentes (como 
os filhos), ou seja, as características são herdadas, constituindo a hereditariedade. 
 Por exemplo, o filósofo grego Hipócrates (460-377 a.C.), considerado o “pai da Medicina”, 
acreditava que as características eram herdadas de pais para filhos por meio de fluidos do corpo, 
como sangue e sêmen, explicação conhecida como pangênese. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16C1ZXMJMZc3ZKYVvs1w9EQuuoXFSmE_b/view?usp=sharing 
 

  

https://drive.google.com/file/d/16C1ZXMJMZc3ZKYVvs1w9EQuuoXFSmE_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16C1ZXMJMZc3ZKYVvs1w9EQuuoXFSmE_b/view?usp=sharing
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Mendel e os fatores hereditários 
 
Em 1865, um monge austríaco chamado Gregor Mendel (1822-1884), com os novos 
conhecimentos da época, fez experimentos com cruzamentos de ervilhas e chegou ao que hoje 
se considera a base da Genética.  
O cruzamento programado de algumas variedades de ervilhas e a contagem de seus 
descendentes permitiram a formulação de duas leis, as famosas 1ª e 2ª leis de Mendel.  
Mendel acreditava que os organismos carregavam em suas células fatores hereditários 
provenientes de seus progenitores, pois estes se originavam do pai e da mãe (no caso das 
plantas, das partes feminina e masculina). 
 

 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16HYgqGR994-6IWh_3kPLeVqWZJV8Ijo6/view?usp=sharing 

 
A primeira Lei de Mendel 
 
Mendel propôs uma lei que ficou conhecida como a 1ª lei de Mendel ou lei da segregação: cada 
caráter é determinado por um par de fatores hereditários que se separam (segregam) durante a 
formação dos gametas; e apenas um fator hereditário vai para cada gameta. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bxTsEeQ2amE 
 

  

https://drive.google.com/file/d/16HYgqGR994-6IWh_3kPLeVqWZJV8IJo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HYgqGR994-6IWh_3kPLeVqWZJV8IJo6/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bxTsEeQ2amE
https://www.youtube.com/watch?v=bxTsEeQ2amE
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Os resultados de Mendel 

 
 
 

• Mendel partia sempre de cruzamentos entre indivíduos 
que ele chamava de puros, ou seja, de indivíduos que, se 
fossem cruzados entre si, dariam sempre a mesma 
descendência. 
 

• Ele cruzava indivíduos puros (denominados parentais – 
P) para determinada variedade (quanto à textura da 
semente da ervilha, por exemplo), só que de estados 
diferentes (por exemplo, lisa ou rugosa).. 
 

• Quando fazia isso, a primeira geração de descendentes 
(F1) aparecia apenas com uma forma da variedade, ou 
seja, uma das variedades “desaparecia” na primeira 
descendência. 
 

Assista o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=O9tjxDX3Vb0 
 
Mendel explicou seus resultados da seguinte maneira:  
Como os fatores hereditários estavam aos pares nos 
indivíduos, e os parentais eram puros, ao formarem os 
gametas para a geração seguinte, cada um dos parentais 
contribuiu com um fator hereditário de um tipo.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=O9tjxDX3Vb0
https://www.youtube.com/watch?v=O9tjxDX3Vb0
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Em F1, esses fatores hereditários dos pais se juntaram na formação dos filhos e, conforme o 
exemplo, um fator informava a textura lisa e o outro informava a rugosa, e os filhos apresentavam 
os dois fatores diferentes, ou seja, esses filhos eram híbridos para esses fatores. Atualmente, os 
híbridos são chamados heterozigotos e os indivíduos puros, homozigotos.  
No exemplo, a textura rugosa não aparece na geração F1 e só volta a aparecer na geração F2.  
Por isso, Mendel considerou esse fator hereditário recessivo (entrou em recesso em uma 
geração), e o fator que apareceu em todas as gerações (a textura lisa), dominante. 
 
Os resultados de Mendel 
 
Por exemplo, no caso das ervilhas da geração parental, os gametas formados têm apenas os 
fatores R (pai com ervilhas lisas) e r (pai com ervilhas rugosas), assim, os filhos só podem ser Rr.  
No caso dos filhos de F1, os pais podem formar gametas com R ou com r, e é dessas combinações 
que resultam as proporções encontradas em F2. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1zPX94UBJNc 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16JjFA0fBeeSGkth2nuFD7Z75cLAZdIfm/view?usp=sharing 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1zPX94UBJNc
https://www.youtube.com/watch?v=1zPX94UBJNc
https://drive.google.com/file/d/16JjFA0fBeeSGkth2nuFD7Z75cLAZdIfm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16JjFA0fBeeSGkth2nuFD7Z75cLAZdIfm/view?usp=sharing
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Genes 
 
Os genes são estruturas responsáveis pelas características hereditárias, ou seja, por todas as 
características que um indivíduo herda dos pais ou antecessores.  
Esses genes podem ter variações. Por exemplo, no caso das ervilhas que Mendel estudou, as 
sementes poderiam apresentar dois tipos de textura: lisa (condicionada por uma forma dominante) 
ou rugosa (condicionada por uma forma recessiva do gene).  
O conjunto de genes de um ser vivo é conhecido como genoma. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=W4kiJ3V2Z04&t= 
 
Genes e o ambiente 
 
A constituição genética de um indivíduo para uma característica é chamada de genótipo. No caso 
das ervilhas de Mendel, o genótipo para ervilhas rugosas foi representado por rr, e o genótipo para 
as ervilhas lisas, por RR ou Rr.  
As características observáveis nos indivíduos, que resultam da interação entre genótipo e 
ambiente, são denominadas fenótipo. No caso das ervilhas de Mendel, o tipo de textura da 
semente – lisa ou rugosa – constitui o fenótipo. 
Pode parecer, então, que determinado genótipo vai gerar um fenótipo específico, mas nem sempre 
é assim. Os cientistas perceberam que existe, em muitos casos, outro elemento fundamental na 
manifestação dos genes: o ambiente. 
 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16KbDDJAGA1nIbVst045r25jiN_IE4Clm/view?usp=sharing 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W4kiJ3V2Z04&t=
https://www.youtube.com/watch?v=W4kiJ3V2Z04&t=
https://drive.google.com/file/d/16KbDDJAGA1nIbVst045r25jiN_IE4Clm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KbDDJAGA1nIbVst045r25jiN_IE4Clm/view?usp=sharing
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Genes nos cromossomos 
 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/16O11QYxG8O6fDICZYpthTjcawmIuyy2V/view?usp=sharing 
 
Cromossomos sexuais e autossomos 
 
Na espécie humana existem 23 pares de 
cromossomos presentes em células não reprodutivas 
(células somáticas).  
Esses pares de cromossomos apresentam formas e 
tamanhos diferentes.  
No entanto, cada par possui dois cromossomos de 
tamanho e forma iguais, com exceção de um par, em 
que os cromossomos possuem formas diferentes.  
Esse par de cromossomos está relacionado, entre 
outras características, com a determinação do sexo 
(par de cromossomos sexuais).  
Os demais pares de cromossomos, chamados 
cromossomos autossômicos (ou autossomos), estão 
relacionados com outras características. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/16O11QYxG8O6fDICZYpthTjcawmIuyy2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16O11QYxG8O6fDICZYpthTjcawmIuyy2V/view?usp=sharing
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Cromossomos sexuais e autossomos 
 

 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/16O4WI_dvOJOYPnZU7qD75W8Py5cmqVe4/view?usp=sharing 
 
Herança de genes em cromossomos sexuais 
 
Na espécie humana e nos mamíferos de modo geral, um par de cromossomos está relacionado 
com as características sexuais.  A composição desse par de cromossomos determina de qual sexo 
será o indivíduo. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/16O4WI_dvOJOYPnZU7qD75W8Py5cmqVe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16O4WI_dvOJOYPnZU7qD75W8Py5cmqVe4/view?usp=sharing
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Daltonismo na espécie humana 
 
O daltonismo é um distúrbio em que o indivíduo é incapaz de enxergar determinadas cores. A 
visão de cores (comum à maioria das pessoas) depende da presença de pigmentos nas células 
receptoras da retina do olho: vermelho, verde e roxo. A não produção dos pigmentos causa 
cegueira para essas cores. 
 

 
 
Heredograma 
 
Os heredogramas são esquemas que representam a genealogia familiar. Eles são usados para 
analisar a ocorrência de alguma característica genética em uma família, o que facilita o 
entendimento de heranças, como o daltonismo, por exemplo. 
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Heredograma – Daltonismo  
 
Os casos mais comuns de daltonismo são aqueles em que não há produção dos pigmentos 
vermelho e verde.  Nesse caso, o gene responsável pelo daltonismo é recessivo e está localizado 
no cromossomo X. 
 

 
 
 
Tema 2 - Genética humana e saúde 

 

• Grupos sanguíneos (ABO e Rh): transfusão e incompatibilidade 

• A genética do sistema ABO 

• O sistema Rh 

• O albinismo: um caso de herança mendeliana 

• O albinismo e a expressão de genes 

• Transplantes 

• Importância e acesso ao aconselhamento genético 
 
Grupos sanguíneos (ABO e Rh): transfusão e incompatibilidade 
 
O chamado sistema ABO de grupos sanguíneos abrange quatro grupos: A, B, AB e O.  
Nas transfusões de sangue, as incompatibilidades sanguíneas decorrem de uma reação entre os 
glóbulos vermelhos do sangue doador com os anticorpos existentes no plasma sanguíneo do 
receptor.  
Nas transfusões, o princípio é o mesmo. 
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=97Sx0KiExZM 
 
Sistema ABO 
 
No sistema ABO, há dois tipos de antígenos: o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, proteínas 
presentes na superfície dos glóbulos vermelhos.  
Os anticorpos, presentes no plasma, que reagem a esses aglutinogênios são, respectivamente, 
a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B.  
Esses anticorpos são chamados de aglutininas e são anticorpos naturais, isto é, a pessoa que 
os possui nasce com eles, pois são determinados geneticamente. 
 

 
 
Sistema ABO 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97Sx0KiExZM
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A genética do sistema ABO 
 
Os tipos sanguíneos do sistema ABO (A, B, AB e O) correspondem a quatro fenótipos. Essa 
característica é determinada por um único gene com três variações: 
IA, IB e i. Assim, as possibilidades para a formação de pares de genes, ou genótipos, são: IA IA, IA 

i, IB IB, IB i, IA IB, ii. 
 
Assista o video: https://www.youtube.com/watch?v=E_imZ2KmlTE 
 

 
 
O sistema Rh 
 
Outro sistema de grupos sanguíneos muito utilizado é o sistema Rh. Nesse caso, há dois tipos de 
grupos sanguíneos: Rh+ (Rh positivo) e Rh– (Rh negativo). 
A genética do sistema Rh é relativamente simples.  
Trata-se de um par de genes, que podem ser R e r, sendo R dominante sobre r.  
Assim, as pessoas Rh+, ou seja, que possuem uma proteína chamada de fator Rh em seus 
glóbulos vermelhos, podem ter os genótipos RR ou Rr, e as pessoas Rh– são rr e não possuem 
o fator Rh.  
Em uma transfusão sanguínea, as pessoas Rh+ podem receber sangue tipo Rh+ e Rh–.  
No entanto, quem é Rh– só pode receber sangue tipo Rh–; se receber Rh+, ocorrerá aglutinação 
de seus glóbulos vermelhos. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c2seUlqQaog 
 
O albinismo: um caso de herança mendeliana 
 
O albinismo manifesta a ausência de pigmentação nos indivíduos.  
O pigmento ausente é a melanina, produzida no próprio organismo e responsável pela cor da pele, 
dos cabelos e dos olhos.  
A ausência de produção de melanina leva os indivíduos a ter uma pele muito clara, pelos e cabelos 
amarelados e olhos muito sensíveis à luz, por causa da falta de pigmento na íris. 

https://www.youtube.com/watch?v=E_imZ2KmlTE
https://www.youtube.com/watch?v=E_imZ2KmlTE
https://www.youtube.com/watch?v=c2seUlqQaog
https://www.youtube.com/watch?v=c2seUlqQaog
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Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xFCmwdLnEa4 
 
Transplantes 
 
Os transplantes são cada vez mais comuns como procedimentos médicos. Trata-se de implantar 
um órgão, tecido ou parte deles de uma pessoa doadora em um paciente, o receptor. 
Importância e acesso ao aconselhamento genético 
Esses transplantes muitas vezes são feitos para tentar recuperar a função perdida por algum órgão 
ou tecido. São exemplos os transplantes de rim, de fígado, de coração, de medula óssea, entre 
outros. 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WaT9Xx6KKgc 
 
Um casal que deseja ter filhos pode mapear certas doenças genéticas preexistentes em suas 
famílias, por meio do aconselhamento genético.  
Trata-se de uma consulta feita com especialistas, geralmente biólogos, médicos ou biomédicos, 
que analisam o heredograma do casal.  
Ao analisar estes esquemas, a equipe de especialistas consegue estimar a chance de o casal ter 
um filho com determinada doença. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=65kkggIUwXQ 
 
Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xFCmwdLnEa4
https://www.youtube.com/watch?v=xFCmwdLnEa4
https://www.youtube.com/watch?v=WaT9Xx6KKgc
https://www.youtube.com/watch?v=WaT9Xx6KKgc
https://www.youtube.com/watch?v=65kkggIUwXQ
https://www.youtube.com/watch?v=65kkggIUwXQ
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view
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Orientações Gerais 
 
Instruções para aproveitar melhor seus estudos: 
 
Querido aluno, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Vamos aproveitar este tempo 
em casa para colocar os estudos em ordem, o que acha? 
Fizemos um material de estudo especialmente para você, aluno do CEEJAMAR pois sabemos o 
quanto é importante conseguir concluir esta etapa, ainda mais na situação que estamos vivendo 
hoje. 
Se planeje e reserve um tempo para estudar, no melhor horário do dia para você. 
Você pode contar com toda ajuda e suporte da equipe, entrando em contato com os professores 
e coordenação através do WhatsApp (acesse o site www.ceejamar.com.br) 
Você deverá ler o conteúdo completo de cada unidade, acessar os links (com áudios e vídeos 
que facilitam o entendimento do tema) também sugiro fazer os exercícios do Volume como 
complementação do seu estudo. 
Caso tenha dúvidas, acesse seu livro e se não estiver com ele, acesse o livro digital através do 
link presente aqui mesmo neste Roteiro. Se a dúvida persistir, contate o professor. 
Ao longo deste roteiro você poderá acessar o conteúdo digital apenas clicando em cima dos links 
correspondentes. 
Após finalizar o estudo deste roteiro é o momento de sanar as dúvidas com seu professor e fazer 
a Atividade Avaliativa desta unidade. Contate seu professor! 

  

http://www.ceejamar.com.br/
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BIOLOGIA – VOLUME 3 - UNIDADE 4 
 
DNA: Linguagem da vida e biotecnologia 
 
Tema 1 - O DNA em ação: estrutura e função 

 

• Estrutura química do DNA 

• Modelo de duplicação do DNA 

• Duplicação semiconservativa 

• O código genético e a síntese de proteínas 

• Tradução 
 
Estrutura química do DNA 
 
Em 1920, já se sabia que o ácido nucleico é formado por açúcar, ácido fosfórico e bases 
nitrogenadas (certos compostos ricos em nitrogênio).  
Nessa época, foram descobertos dois tipos de ácido nucleico, diferenciados pelo tipo de açúcar 
presente em sua estrutura.  
O ácido nucleico com o açúcar desoxirribose foi chamado de ácido desoxirribonucleico (ADN, ou 
em inglês DNA, sigla de deoxyribonucleic acid).  
Já o ácido nucleico com o açúcar ribose recebeu o nome de ácido ribonucleico (ARN, ou em inglês 
RNA, sigla de ribonucleic acid). 
 

 
Escute o áudio:  
https://drive.google.com/file/d/16RHTkrJePvLK1NAq0RkwooUptsLOI7Nm/view?usp=sharing 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/16RHTkrJePvLK1NAq0RkwooUptsLOI7Nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RHTkrJePvLK1NAq0RkwooUptsLOI7Nm/view?usp=sharing
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DNA e RNA 
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DNA e RNA 
 

 
 
Estrutura química do DNA 
 
Apenas em 1953 o modelo definitivo para a estruturação do DNA foi proposto pelo biólogo 
estadunidense James Watson (1928-) e pelo físico inglês Francis Crick (1916-2004): o modelo 
de dupla-hélice para a molécula de DNA.  
Esse modelo foi amplamente aceito por se ajustar perfeitamente aos dados que se conheciam na 
época a respeito do DNA. 
 

 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ljd6Mn0IuFg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ljd6Mn0IuFg
https://www.youtube.com/watch?v=ljd6Mn0IuFg
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Modelo de duplicação do DNA 
 

 
 
 
Duplicação semiconservativa 
 
A duplicação do DNA se dá pelo desemparelhamento das cadeias de nucleotídeos (fitas) 
decorrente da ruptura das pontes de hidrogênio que as mantinham unidas.  
Esse rompimento permite que as duas fitas de DNA que compõem a molécula de dupla--hélice 
fiquem com suas bases nitrogenadas livres para ligação com nucleotídeos que estão soltos dentro 
da célula por meio de uma enzima, a DNA polimerase.  
A união desses nucleotídeos à fita-molde (cada uma das fitas iniciais) segue a regra de 
emparelhamento (A-T; C-G), de modo que as novas duplas-fitas que vão sendo formadas retenham 
uma das fitas iniciais, motivo pelo qual essa duplicação é chamada de semiconservativa. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T3RK7w0nfOc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T3RK7w0nfOc
https://www.youtube.com/watch?v=T3RK7w0nfOc
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O código genético e a síntese de proteínas 
 
A sequência de informações (sequência de nucleotídeos) contida em um trecho de uma fita de DNA 
correspondente a um gene é transcrita para uma fita de RNA mensageiro (RNAm), nome dado 
justamente pelo fato de essa molécula carregar as informações transcritas do DNA.  
Isso quer dizer que a fita de DNA é “lida” e usada como um molde para construir uma nova fita, 
agora de RNAm. 
Essa fita de RNAm é complementar ao gene, ou seja, o trecho transcrito da molécula de DNA. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2mFppvchirU 
 
Síntese de proteínas 
 

 
 
Tradução 
 
A partir do DNA, com suas informações genéticas, ocorre uma transcrição dessas informações no 
RNAm e, a partir deste, ocorre, com a ação do ribossomo e do RNAt, a tradução do código 
genético (trincas de nucleotídeos) em proteínas formadas da união dos aminoácidos 
correspondentes a esse código.  
Foi assim que se decifrou a chave da hereditariedade para todos os seres vivos, já que, 
posteriormente, foi constatado que esse código era universal. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=0KDQ3lQ2-2s 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2mFppvchirU
https://www.youtube.com/watch?v=2mFppvchirU
https://www.youtube.com/watch?v=0KDQ3lQ2-2s
https://www.youtube.com/watch?v=0KDQ3lQ2-2s
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Tema 2 – Biotecnologia 

 

• O que é Biotecnologia? 

• Aplicações da Biotecnologia 
 
O que é Biotecnologia? 
 
Biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos 
vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização 
específica. 
 

 
 
Aplicações da Biotecnologia 
 

• Identificação de pessoas pelo DNA (teste de DNA) 

• Tecnologias de Engenharia genética e DNA recombinante 

• Organismos transgênicos 

• Terapia gênica 

• Métodos de cultura de células e tecidos 

• Técnicas avançadas de separação e isolamento de produtos naturais 

• Técnicas de fertilização in vitro, transferência de embrião e clonagem 

• Melhoramento de espécies domesticadas por meio de cruzamentos e seleção 

• Utilização de microrganismos na fabricação e processamento de alimentos 

• Controle de doenças por meio de vacinas 

• Controle biológico 

• Promessas da Biotecnologia e questões polêmicas 

• Benefícios e riscos da Biotecnologia 
 
Teste de DNA 
 
Para exemplificar um teste de DNA, imagine que um criminoso deixou vestígios de seu sangue 
na cena do crime.  
Inicialmente, coletam-se as amostras de sangue encontradas no local do crime e, também, as dos 
suspeitos.  
Depois, o DNA dessas amostras é isolado e dele são feitas cópias (amplificação), caso a 
quantidade de DNA seja insuficiente para a análise.  
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Em seguida, as amostras de DNA são tratadas com enzimas de restrição e, posteriormente, 
submetidas à eletroforese.  As bandas formadas são, então, comparadas. 
 
Escute o áudio: 
https://drive.google.com/file/d/16VpBrHccrCKE3KjNPcmVu2EHvOHUTwj5/view?usp=sharing 
 
Teste de DNA 
 

 
 
DNA Recombinante – Organismos transgênicos 
 
Organismo transgênico ou organismo geneticamente modificado (OGM) é aquele que tem seu 
material genético alterado em laboratório, introduzindo-se nele um ou mais genes de outro 
organismo.  
Um dos primeiros exemplos de organismo transgênico é a bactéria Escherichia coli, que foi 
geneticamente transformada para produzir insulina humana. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=shJYZDzf4bg 
 
Terapia gênica 
 
É um método no qual se insere material genético em uma célula para modificar seu genoma com 
a finalidade de “curar” um defeito genético. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/16VpBrHccrCKE3KjNPcmVu2EHvOHUTwj5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VpBrHccrCKE3KjNPcmVu2EHvOHUTwj5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=shJYZDzf4bg
https://www.youtube.com/watch?v=shJYZDzf4bg
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Fertilização in vitro 
 
A pecuária brasileira tem se modificado muito com essas técnicas.  
Hoje é possível, por exemplo, retirar de vacas abatidas ovócitos (células que dão origem ao óvulo) 
e fertilizá-los in vitro (fecundação fora do organismo materno, em condições de laboratório).  
Em seguida, os embriões formados, em seu estágio inicial, são bipartidos, dobrando a produção 
de embriões (clones).  
Estes, então, são implantados em vacas receptoras e nelas se desenvolvem. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=80pvW4RLTWw 
 
Controle de doenças por meio de vacinas in vitro 
 
Desde a primeira vacina contra a varíola, criada pelo médico inglês Edward Jenner (1749-1823) 
em 1796, as técnicas de obtenção de vacinas progrediram muito. 
Hoje, muitas delas são feitas utilizando trechos do próprio DNA de vírus, bactérias, fungos ou 
parasitas.  
Esse DNA é incorporado em bactérias, que passam a produzir trechos desse DNA. 
Como são apenas partes de DNA, não há perigo de ter produtos que causem algum mal.  
Esses produtos (proteínas não virulentas) são usados para fabricar as vacinas. 
 
Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bwW_8N7rJ_w 

 

Caso você tenha alguma dúvida, acesse o material Mundo do Trabalho através desse link. 

https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80pvW4RLTWw
https://www.youtube.com/watch?v=80pvW4RLTWw
https://www.youtube.com/watch?v=bwW_8N7rJ_w
https://www.youtube.com/watch?v=bwW_8N7rJ_w
https://drive.google.com/file/d/1B1WXhVayKkx46DbtRbP9TTVsZdBq64__/view

