
Atividades domiciliares de Ciências para o período de isolamento 

social – 06/04 a 08/04/2020 

6º ano 

 

Atividade 1:  

- Resolução do questionário sobre ecologia na plataforma: Para acessar procure a atividade 

dentro de sua classe ou também na agenda do aluno. Acesse ao link, responda e envie as 

respostas. Atenção: Faça a revisão das questões. 

Abre dia: 06/04/2020 - 00:00  

Fecha dia: 12/04/2020 - 18:00 

 

Atividade 2:  

- Faça a leitura do texto abaixo: 

Células 

A presença de células é uma das características que todos os seres vivos possuem em 
comum. Ela é a menor unidade que forma um indivíduo. 
 
Os seres vivos podem ter somente uma ou diversas células. As bactérias, por exemplo, 
são formadas somente por uma, tal como mostra a figura abaixo. Alguns fungos, algas e 
protozoários também são assim. Chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados 
por uma única célula. As plantas e animais são formados por mais de uma célula. Assim, 
são considerados pluricelulares.  
Seres vivos pluricelulares geralmente apresentam diversos tipos de células diferentes. O 

conjunto de células é chamado de tecido. Os diferentes tecidos formam os órgãos. Os 

sistemas são o conjunto de órgãos funcionando de forma integrada. E a junção de todos 

os sistemas formam o organismo. Esta organização constitui a vida dos seres vivos. 

→ Teoria celular 
 
A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. Essa 
teoria é sustentada por três pilares: 

1. Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade 
morfológica dos organismos vivos; 
2. As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades 
funcionais dos seres vivos; 
3. Uma célula é formada apenas a partir de outra célula preexistente. 
 
Assim sendo, utilizando essa teoria como base, podemos dizer que a célula é a menor 
unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 
 
→ Estrutura básica de uma célula e sua classificação 
É comum dizer que uma célula é composta por três partes básicas: membrana plasmática, 
citoplasma e núcleo. Essa informação, no entanto, é incorreta quando analisamos alguns 
tipos de células. Todas as células possuem membrana plasmática e citoplasma, mas o 
núcleo é estrutura ausente em células procariontes. Nesse tipo celular, o material genético 
está disperso no citoplasma. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/teoria-celular.htm


Assim sendo, analisando a estrutura básica de uma célula, podemos classificá-la 
em procarionte e eucarionte. Procariontes são aquelas que não possuem um núcleo 
definido envolto por membranas. Já a célula eucarionte apresenta um núcleo delimitado 
pelo envoltório nuclear, possuindo, portanto, uma proteção ao seu material genético. 
 
Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja: 
sem uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam 
observadas. Graças a essa máquina, hoje podemos saber as principais estruturas de uma 
célula, que são: 
 Membrana plasmática:  envolve a célula e proporciona a seleção de substâncias que 

entram e saem da célula, uma propriedade conhecida como permeabilidade seletiva.   
 

 Citoplasma: região que abriga o citoesqueleto, as organelas celulares e o núcleo. O 
citoplasma é uma matriz fluida que é formada basicamente de água, mas apresenta 
substâncias como proteínas e carboidratos. O espaço entre essas organelas é chamado 
de citosol. Entre as principais organelas celulares, podemos citar a mitocôndria, o retículo 
endoplasmático, complexo Golgiense, peroxissomos e ribossomos. Apenas essa última 
organela é encontrada também em procariontes. 
 
 Núcleo: presente apenas em eucariontes, o núcleo é delimitado por duas membranas 
chamadas de envoltório nuclear ou carioteca. Essas membranas apresentam pequenos 
poros que garantem o fluxo de substâncias entre o interior do núcleo e o citoplasma. Essa 
estrutura, por conter a informação genética do organismo, é essencial para o 
funcionamento adequado da célula, garantindo o metabolismo celular. 

 

A partir da leitura do texto, responda: 
 
1) Defina célula. 
 
2) Observe o esquema abaixo e responda: 

 
a) Identifique as três estruturas básicas indicadas pelos números que constituem uma célula 

eucarionte. 

b) Determine a função exercida por cada estrutura indicada no exercício anterior. 

3) Todos os seres vivos estão organizados no meio ambiente e em seu próprio corpo. Com base 

nessa informação, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.  

( 1 ) células              (   ) reunião de vários órgãos 
( 2 ) tecidos              (   ) conjunto de tecidos 
( 3 ) órgãos              (   ) conjunto de células 
( 4 ) sistemas           (   ) menores partes que formam o corpo humano. 
( 5 ) organismos       (   ) reunião de todos os sistemas. 
 

4) Diferencie seres unicelulares de pluricelulares. 



5) Descreva suscintamente a teoria celular. 

6) Analisando a estrutura básica de uma célula, podemos classificá-la em procarionte e eucarionte. 

Como estas se diferenciam? 

 

Atividade 3:  Atividade prática: Comparando células 

Introdução: As células representam as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. 

Podem ser comparadas aos tijolos de uma casa. Cada tijolo seria como uma célula. Alguns 

organismos, tais como as bactérias, são unicelulares (consistem em uma única célula). Outros 

organismos, tais como os seres humanos, são pluricelulares. Os seres humanos possuem 

aproximadamente 100 trilhões células, um tamanho de célula típico é o de 10 µm, uma massa típica 

da célula é 1 nanograma. A palavra "célula" vem do latim: cellula (quarto pequeno). O nome descrito 

para a menor estrutura viva foi escolhido por Robert Hooke. Em um livro que publicou em 1665, ele 

comparou as células da cortiça com os pequenos quartos onde os monges viviam. As células podem 

ser estruturadas em três partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo.  

Objetivo: Comparar a estrutura de um ovo de galinha com as estruturas básicas de uma célula 

animal.  

Desenvolvimento: Pegar um ovo e observar sua estrutura externa. Em seguida, quebrar o ovo 

dentro de um prato e analisar sua estrutura interna. 

Análise:  

Podemos considerar que o ovo é uma célula? 

O ovo não representa uma célula. Entretanto pode-se dizer que no ovo se encontra uma célula – o 

gameta feminino não fecundado. A clara do ovo representa uma reserva nutricional para a verdadeira 

célula, a gema. 

- Agora, faça uma ilustração da estrutura do ovo associando as três estruturas básicas da célula 

animal. 

- Em seguida, pesquise a função exercida por cada estrutura básica da célula animal. 

 

Atividade 4:  Fórum na plataforma. 

Os alunos deverão assistir ao vídeo indicado e em seguida fazer um post com um breve relato 
envolvendo os questionamentos: 

- O que são células-tronco? 

- Quais são os tipos principais? 

- Em sua opinião é importante o estudo dessas células? Justifique. 

Abre:  06/04/2020 - 00:00 

Fecha: 12/04/2020 - 23:00 

 

Bom trabalho! 

 


