
Atividades domiciliares de Ciências para o período de isolamento 

social – 06/04 a 08/04/2020 

7º ano 

 

Atividade 1:  

- Faça a leitura do texto abaixo: 

CARACTERÍSTICAS DE UM SER VIVO 
Quando pensamos em um animal, fica claro que se trata de um ser vivo, não é mesmo? Não temos 
o mesmo pensamento em relação a uma rocha, que não possui vida. Mas, afinal, que características 
podemos analisar quando o assunto é classificar um organismo como vivo ou não?  
A seguir você entenderá melhor as características utilizadas para identificar um ser vivo. 
→ Características dos seres vivos 

 Composição química: Todos os organismos vivos apresentam alguns elementos químicos 
básicos. Os elementos encontrados em todos os seres vivos são carbono, hidrogênio, 
oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. 

 Organização celular: A presença de células também é uma importante característica dos 
seres vivos. Com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células, que são 
conhecidas como as unidades funcionais e estruturais dos organismos vivos. Vale destacar 
que os seres vivos podem possuir apenas uma célula (unicelulares) ou serem formados por 
várias células (multicelulares). 

 Crescimento: Os organismos vivos apresentam a incrível capacidade de crescimento. 
Organismos multicelulares podem apresentar o aumento do tamanho das células ou o 
aumento de células em seu corpo. Os unicelulares, por sua vez, aumentam apenas o volume 
da célula. Vale destacar que essa propriedade está também ausente em vírus. 

 Metabolismo: As reações químicas que ocorrem em um organismo e relacionam-se com a 
formação e destruição de moléculas são chamadas de metabolismo. Elas ocorrem nos seres 
vivos e são essenciais para o funcionamento adequado do corpo, atuando em todas as 
atividades, como a reprodução. 

 Capacidade de reagir a estímulos: Os seres vivos apresentam irritabilidade, ou seja, são 
capazes de reagir a um determinado estímulo, como luz e temperatura. Os seres humanos 
apresentam, por exemplo, a capacidade de responder a estímulos de dor. 

 Reprodução: Os seres vivos são capazes de gerar descendentes por meio da reprodução. 
Essa reprodução pode envolver gametas ou não. No primeiro caso, temos a reprodução 
sexuada e, no segundo, a reprodução assexuada. 

 Hereditariedade: As características de um ser vivo podem ser transmitidas para seus 
descendentes. Essa capacidade é conhecida como hereditariedade e está relacionada com 
a transferência do nosso material genético. O DNA é considerado o material hereditário da 
vida. 

 Mutação: Ao longo do tempo, os seres vivos podem sofrer modificações em seu material 
genético. Essas modificações, que podem afetar toda a morfologia, fisiologia e 
comportamento do ser vivo, são denominadas de mutação. 

 Evolução: Os seres vivos estão sujeitos à evolução, ou seja, às modificações no organismo 
que ocorrem ao longo do tempo. Essas modificações podem ser avaliadas por meio, 
principalmente, dos registros fósseis e apresentam como um dos fatores principais a seleção 
natural, que seleciona os mais aptos para sobreviver no meio. 
 

https://escolakids.uol.com.br/seres-vivos-e-seres-naovivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/celulas.htm
https://escolakids.uol.com.br/virus.htm
https://escolakids.uol.com.br/irritabilidade.htm
https://escolakids.uol.com.br/reproducao-sexuada.htm
https://escolakids.uol.com.br/reproducao-sexuada.htm
https://escolakids.uol.com.br/reproducao-assexuada.htm
https://escolakids.uol.com.br/o-dna.htm


 
Os fósseis são evidências do processo evolutivo 

 
→ Os vírus, um caso especial 
Os vírus merecem destaque. Esses organismos não são considerados por muitos pesquisadores 
como seres vivos. Isso se deve ao fato de que eles não possuem célula (acelulares) nem 
metabolismo. Outro grupo de cientistas, no entanto, aceita que eles são seres vivos, pois 
conseguem fazer uma célula trabalhar de acordo com seus comandos, reproduzem-se e também 
evoluem. 
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Além destas características também temos o ciclo vital ou ciclo de vida.  

É necessário conhecer as fases da vida dos organismos para podermos entender as forças que 
governam a abundância deles em uma comunidade. 

O ponto crucial é onde o indivíduo se reproduz, pôs até ali ele conseguiu sobreviver até deixar 
descendentes. 

Um ciclo de vida compreende o nascimento de indivíduo, crescimento, reprodução, 
envelhecimento e sua morte. 

As espécies anuais apresentam apenas uma geração durante o ano, já as espécies perenes 
possuem um ciclo de vida que ultrapassa vários anos. 
Durante a fase de crescimento, pré-reprodutiva e reprodutiva, o organismo necessita de recursos. 
O crescimento diminui em intensidade quando o organismo atinge sua idade reprodutiva e pode até 
cessar. Quanto aos recursos, durante a gestação, as fêmeas necessitam de uma dieta bem mais 
calórica que o normal (sem gestação), para não causar danos à mãe. 

Agora, responda: 

1) Observe a imagem e depois responda às questões: 

 

a) Que característica dos seres vivos está representada no desenho? 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/caracteristicas-um-ser-vivo.htm


b) Qual a sequência em que essas fases ocorrem? 

c) Que nome é possível dar para cada uma delas? 

d) Que tipo de reprodução está representado no desenho? 

2) (PUC-MG) "Errar é humano, permanecer no erro é diabólico, mas a capacidade de errar 

ligeiramente é a verdadeira maravilha do DNA." Esse erro do DNA é denominado:  

a) mutação.  

b) replicação.  

c) fenocópia.  

d) reprodução assexuada.  

e) recombinação gênica. 

3) A reprodução pode ocorrer de modo assexuado e sexuado. Diferencie-os. 

4) Em geral, as células não aumentam de tamanho. Então, como é possível que o corpo cresça? 

5) Por que uma planta precisa de luz para crescer? Que característica dos seres vivos está 

relacionado ao processo por elas realizado?  

6) Um estudante disse que as plantas não são capazes de reagir ao ambiente. Que exemplo você 

pode dar para mostrar que isso não é verdade? 

7) Explique por que na reprodução sexuada os filhos são semelhantes aos pais? 

 

Atividade 2:  

- Resolução do questionário sobre as características dos seres vivos. Para isso acesse o 

link: https://forms.gle/YdV3e9s8KDLBNp7o8 na plataforma em atividades, responda e envie. 

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

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

 

Atividade 3:  

Fórum na plataforma. 

Os alunos deverão assistir ao vídeo indicado e em seguida fazer um post considerando ser um 
cientista e que necessita produzir uma teoria sobre a origem dos seres vivos na Terra. Para isso, 
deverá descrever sucintamente os fatos observados, os experimentos realizados, a análise das 
informações obtidas e comprovação da sua teoria. 

Abre:  06/04/2020 - 00:00 

Fecha: 12/04/2020 - 23:00 

 

 

 

Bom trabalho! 

https://forms.gle/YdV3e9s8KDLBNp7o8

