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Orientações gerais 

 - Leia atentamente os exercícios. 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

 

UNIDADE 1 - Ecologia 

Tema 1: A diversidade dos ambientes - página 9 e 10 / página 12 - 15 EJA no mundo do 

Trabalho. 

Estudo complementar   

Youtube: Ecologia - Descomplica 

https://www.youtube.com/watch?v=TsclSi3nNsI  

Tema 3: As relações ecológicas entre os seres vivos - página 28,30 e 31 EJA no mundo do 

Trabalho. 

UNIDADE 2 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1: Mecanismos de adaptação e sobrevivência dos seres vivos- páginas 35 – 37 / página 

39 – 43 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Evolução dos primatas - página 49 e 50. 

Youtube: Seleção Natural – Quer que eu desenhe 

https://www.youtube.com/watch?v=N-SrvGfwiTg&t=26s  

Tema 3: A classificação dos seres vivos - página 57 - 59 EJA no mundo do trabalho. 



 

UNIDADE 3 – Os seres vivos 

Tema 1:  As características dos seres vivos – página 65 – 67 / página 69 - 72 EJA no 

mundo do Trabalho. 

Tema 2:  Os seres vivos e seus reinos – página 78 - 92 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: O que são vírus e como atuam no organismo? – DW Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=ohwSP_YtZO8 

Youtube:  A vacinação e o sistema imunológico – afpbr 

https://www.youtube.com/watch?v=Spf1OC9ceWE 

UNIDADE 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1: O reino Plantae – página 98 - 108 

Estudo Complementar 

Youtube: Como surgiram as plantas – Nerdologia 

https://www.youtube.com/watch?v=b9sfQZrK8jQ 

Tema 2 – O reino Animalia página 112 – 118 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Esquistossomose ameaça trabalhadores rurais em Pernambuco - página 115 

 

 



Unidade 1 – Ecologia 

Tema 1 – A diversidade dos ambientes 

Ecologia 

A ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Assim, 

ecologia significa o “estudo da casa” ou o “estudo do habitat dos seres vivos”.  Essas 

relações são classificadas de acordo com os níveis de organização. 

(Fonte: Diário científico) 

Fatores bióticos e abióticos 

Todos os seres vivos que formam o ecossistema (animais, plantas e micro-organismos) 

constituem o meio biótico, ou seja, o meio “vivo” da organização. Os demais 

componentes são chamados de meio abiótico e participam dessa interação, são eles: a 

água, o ar, o solo, os gases, os minerais, o clima e entre outros. 

Podemos definir ecossistema como a interação entre o meio biótico e meio abiótico. 

Todas essas relações influenciam diretamente no equilíbrio ecológico do meio em que 

vivemos. 

 



Estudo complementar 

Youtube: Ecologia – Descomplica 

 

ATIVIDADE 1  

Observe a imagem e responda: 

 

O aquário pode ser considerado um ecossistema? Explique. 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Anote dois ecossistemas que você conheça. 

 

 

 



Unidade 1 – Ecologia 

Tema 3 – As relações ecológicas entre os seres vivos 

Nenhum ser vivo é capaz de viver isoladamente, isto é, sem se relacionar com nenhum 

organismo. Eles sempre estabelecem relações, sejam com seres da mesma espécie, 

sejam com espécies diferentes. Essas relações podem ser benéficas aos organismos, não 

causar nenhum prejuízo ou ganho, ou ainda provocar danos a um dos envolvidos.  

Relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade. As relações 

podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população ou entre indivíduos de 

populações diferentes, promovendo uma conexão entre diferentes espécies. Elas podem 

ser: 

 

Sociedade: indivíduos independentes, organizados e cooperando nos cuidados da prole 

e manutenção do grupo. Exemplos: abelhas, formigas e cupins. 

Colônia: indivíduos associados anatomicamente e dependentes que repartem funções. 

Exemplos: corais. 

Canibalismo: alimenta-se daqueles da mesma espécie, geralmente acontece para 

controlar a população ou garantir o aporte genético, por exemplo: a fêmea da aranha 

come os machos após a cópula. 

Competição: disputa entre indivíduos da mesma espécie por territórios, parceiros 

sexuais, comida, dentre outros. Acontece em quase todas as espécies. Exemplo: peixes 

de cativeiro disputam a comida. 

(Fonte: Brasil escola e toda matéria) 



Protoco-operação: as duas espécies envolvidas obtêm benefícios, mas não é uma 

relação obrigatória e as espécies podem viver de forma isolada. Exemplo: caranguejo-

ermitão e anêmonas-do-mar. 

Comensalismo: uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra. Exemplo: 

urubus que comem os restos das presas deixados por outros animais e crustáceos que 

se alimentam da pele da baleia franca 

Mutualismo: ambos se beneficiam da associação que é tão profunda que se torna 

essencial a sua sobrevivência. Exemplo: liquens são associação mutualística entre algas 

e fungos. 

Inquilinismo: uma espécie utiliza a outra como abrigo, sem prejudicá-la, pode ser 

temporário ou permanente. Exemplo: acontece muito em plantas chamadas epífitas que 

moram sobre árvores. 

Parasitismo: o parasita extrai nutrientes da espécie hospedeira que é prejudicada, por 

exemplo: vermes platelmintos que habitam o intestino humano. 

Predatismo: um animal predador caça e mata uma presa para se alimentar. Exemplo:    

leão caça um búfalo. 

 

ATIVIDADE 3 

 

 
 
Como pode ser classificada a relação que ocorre entre as abelhas e as flores? 
Justifique a sua resposta. 
 

 

 

 

 

 

 



Unidade 2 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 1 – Mecanismos de adaptação e de sobrevivência dos seres vivos 

Os mecanismos de adaptação dos seres vivos permitem a sua sobrevivência. As 

adaptações dos seres vivos não ocorrem por acaso e muito menos ocorreram de uma 

hora para outra. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram 

transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio 

ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que 

vivem. 

A essas transformações, selecionadas pelo meio e ocasionadas por mutações, 

denominamos adaptação, relacionadas ao mecanismo de defesa, reprodução, 

locomoção, alimentação e condições climatológicas desfavoráveis. 

Teoria da seleção natural e evolução 

Charles Darwin propôs que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido 

como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos, a todo tempo, estariam 

lutando para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria responsável por selecionar 

aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse-

se passaria suas características aos seus descendentes, e, com o tempo, as características 

vantajosas permaneceriam. 

 

 



Estudo complementar 

Texto: Dos primatas aos homens página 48 – 50 

Youtube: Seleção Natural – Quer que eu desenhe 

 

ATIVIDADE 4 

Explique, com suas palavras, em que consiste a seleção natural defendida por Charles 

Darwin 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5 

Cite algum exemplo de alguma adaptação sofrida ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 



Unidade 2 – Origem da vida e produção de energia 

Tema 3 – A classificação dos seres vivos 

A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em 

categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por 

suas relações de parentesco evolutivo. É usada a nomenclatura científica que facilita a 

identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. 

Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade, descrevendo e 

nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que 

definem. No sistema de classificação biológica são usadas as categorias para agrupar os 

organismos segundo as suas semelhanças. A categoria básica é a espécie, que se define 

como os seres semelhantes que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar 

descendentes férteis. 

Animais da mesma espécie são reunidos em outra categoria, o gênero. Todos que 

pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, que são agrupadas em ordens, 

que por sua vez se reúnem em classes, reunidas em filos e por fim temos os reinos. Os 

reinos são, portanto, a última categoria na hierarquia e se subdividem até chegar à 

espécie, categoria mais básica. Então, temos: Reino ⇒ Filo ⇒ Classe ⇒ Ordem ⇒ Família 

⇒ Gênero ⇒ Espécie 

 

(Fonte: Toda matéria e diário científico) 



Exemplo de classificação 

 

  

Reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. 

 

(Fonte: Toda matéria e diário científico) 

ATIVIDADE 6 

Em qual dos níveis de organização os organismos são mais parecidos? 

 

 



Unidade 3 – Os seres vivos 

Tema 1 – As características dos seres vivos 

A matéria que forma os organismos vivos é basicamente a mesma dos corpos não vivos. 

A diferença é que, nos corpos inanimados, ela é constituída apenas por substâncias 

inorgânicas, compostas por moléculas, em geral, relativamente simples. 

Nos seres vivos, certos elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e 

o nitrogênio, estão presentes em grandes proporções e compõem substâncias 

complexas. Essas substâncias são chamadas, genericamente, de substâncias orgânicas. 

São as proteínas, carboidratos, lipídios e outras. Assim, os seres vivos são formados por 

substâncias inorgânicas e, além disso, apresentam, também, matéria orgânica, composta 

por grandes conjuntos de átomos, organizados em cadeias. Nessas cadeias, o carbono é 

o elemento principal. Além da presença de matéria orgânica em grandes proporções, 

existe um conjunto de aspectos que também diferenciam os seres vivos dos elementos 

não vivos, como existência de um ciclo vital, reação a estímulos, reprodução etc. 

Teoria Celular 

O cientista inglês Robert Hooke através da observação no microscópio, percebeu que 

todos os seres vivos possuem uma unidade básica da vida. Ele chamou essa unidade de 

célula. 

 

As células são divididas em dois grupos:   

Procarióticas: que não possuem núcleo. Exemplo: bactérias. 

Eucarióticas: que possuem uma membrana que protege o núcleo (chamada carioteca). Exemplo: 

células animais e vegetais. As células animais e vegetais possuem algumas diferenças. 



Em relação a quantidade, podemos classificar as células em: 

Unicelulares: possuem uma única célula 

Pluricelulares: possuem diversas células. 

Para manter a célula funcionado, o organismo precisa realizar um conjunto de reações químicas 

que lhe forneça energia. Esse conjunto de reações químicas necessárias para a manutenção da 

vida e para a reprodução das células é chamado metabolismo. 

 

(Fonte: slide player) 

 

ATIVIDADE 7 

Com base em seus estudos, quando uma pessoa está dormindo, seu metabolismo para 

de funcionar? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 



Unidade 3 – Os seres vivos 

Tema 2 – Os seres vivos e seus reinos 

Os seres vivos são agrupados em cinco grandes reinos, seguindo os critérios científicos e 

suas características. 

 

(Fonte: Ciências 2016) 

Vírus 

Os vírus têm características específicas e não se encaixam em nenhum reino. Eles são 

acelulares, ou seja, não possuem células. Eles são chamados de parasitas intracelulares 

obrigatórios, pois necessitam da célula do hospedeiro para se reproduzir. 

Assim, um único vírus pode originar milhares de outros em um curto período de tempo. 

Por isso, os efeitos das infecções virais podem levar a morte. 

 



Estudo complementar 

Vídeo 1 

Youtube: O que são vírus e como atuam no organismo? – DW Brasil 

 

Vídeo 2 

Youtube:  A vacinação e o sistema imunológico – afpbr 

 

 

ATIVIDADE 8 

Quais são os critérios utilizados para agrupar os seres vivos em reinos diferentes? 

 

 

 

 



Unidade 4 – Plantas e animais 

Tema 2 – O reino Plantae 

As plantas são seres autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento através da 

fotossíntese. Por meio da fotossíntese, a energia luminosa do Sol é transformada em 

energia química.  

A fotossíntese é um processo vital para o planeta, pois favorece as trocas gasosas e 

renova as taxas de oxigênio no ambiente. As plantas são divididas em quatro grupos 

distintos, de acordo com suas características. 

 

(Fonte: Diário científico) 



Estudo complementar 

Youtube: Como surgiram as plantas – Nerdologia 

 

ATIVIDADE 9 

Com sabe em seus estudos, responda: 

a) Por que os ambientes úmidos e sombreados são mais favoráveis ao 

desenvolvimento dos musgos? 

 

 

 

 

 

 

b) Diferentemente das briófitas e das pteridófitas, as gimnospermas não precisam 

de água para se reproduzir. Por isso, podem crescer em climas frios e locais mais 

secos. Em sua opinião, quais são as características dessas plantas que permitiram 

tais adaptações? 

 

 

 

 



Unidade 4 – Plantas e animais 

Tema 2 – O reino Animalia 

Os animais são organismos multicelulares, eucariontes e que apresentam nutrição 

heterotrófica, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Apesar de 

serem bastante distintos anatômica, morfológica e fisiologicamente, todos os animais 

possuem as três características citadas. 

O Reino Animalia conta com mais de um milhão de espécies dispostas em mais de 30 

filos. Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de 

locomoção, apesar de existirem também representantes sésseis (não se 

locomovem). Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção 

dos poríferos, que não possuem tecidos verdadeiros. 

 

(Fonte: Diário científico) 

Veja a seguir as principais características desses grupos: 

Poríferos: Grupo mais primitivo de animais. Trata-se de seres sésseis, com corpo repleto 

de poros, que vivem apenas em ambientes aquáticos. Exemplo: Esponjas. 

Cnidários: Seus representantes são predominantemente marinhos e destacam-se por 

apresentar dois folhetos embrionários e simetria radial. Entre esses animais, existem 

ainda representantes de vida livre e sésseis. Exemplo: Águas-vivas e caravelas. 



Platelmintos: Conhecido popularmente como vermes chatos, esse grupo, que é 

triblástico e acelomado, apresenta simetria bilateral e achatamento dorsoventral do 

corpo. Exemplo: Planárias e tênias. 

Nematelmintos: Também conhecidos como vermes, esses animais, diferentemente dos 

platelmintos, não possuem corpo achatado, e sim cilíndrico e com as extremidades 

afiladas. Apresentam tubo digestório completo. Exemplos: lombrigas e filárias. 

Moluscos: Possuem corpo mole, e algumas espécies apresentam corpo recoberto por 

concha calcária. A maioria dos representantes é marinha, mas existem espécies de água 

doce e terrestres. Exemplo: Caramujos, polvos e lesmas. 

Anelídeos: Sua principal característica é o corpo cilíndrico dividido em 

anéis (segmentado). Exemplos: Minhocas e sanguessugas. 

Artrópodes: Apresentam corpo segmentado com apêndices articulados e revestido por 

um exoesqueleto quitinoso. Representam o filo com maior diversidade de organismos do 

Reino Animalia. Exemplo: Insetos e crustáceos. 

Equinodermos: Todos os representantes são marinhos e apresentam características que 

os tornam parecidos com os cordados. Exemplo: Estrela-do-mar e ouriços-do-mar. 

Cordados: Apresentam como característica mais marcante a presença de um bastão 

flexível e fibroso denominado de notocorda durante alguma fase do 

desenvolvimento. Exemplos: Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

 

Estudo complementar 

 

Texto: esquistossomose ameaça trabalhadores rurais em Pernambuco - página 115 

 

ATIVIDADE 10 

 

Quais são as principais características do Homo sapiens (ser humano)? 

 

 

 

 



COVID -19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 
quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-
19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência 
respiratória (suporte ventilatório). 

Quais são os sintomas? 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia 
severa. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e 
dificuldade para respirar 

Como é transmitido? 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por 
meio de: toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; objetos ou 
superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador etc. 

Como se proteger 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 
higienize com álcool em gel 70%. 
- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 
- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
- Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 
- Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem 
contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 
- Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 
- Evite circulação desnecessária. Se puder, fique em casa. 
-Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 
- Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 
- Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  
https://coronavirus.saude.gov.br/ 


