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Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao Federal 

de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também que 

nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os familiares 

e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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1 ATIVIDADE 

Organização celular 

A célula é a menor unidade dos seres vivos com formas e funções definidas. Isolada forma todo o ser 

vivo, no caso dos organismos unicelulares ou junto com outras células, no caso dos pluricelulares. 

As células que formam o organismo de muitos dos seres vivos apresentam uma membrana envolvendo 

seu núcleo, por isso são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota é constituída de membrana 

plasmática, citoplasma e núcleo. Diferente das células eucariotas, a célula procariota não possui 

membrana nuclear nem estruturas membranosas no seu interior. Membrana plasmática ou membrana 

celular - é uma espécie de película que envolve e protege a célula. Possui permeabilidade seletiva, ou 

seja, ela regula a entrada e a saída de substâncias na célula. Através dela a célula recebe oxigênio e 

nutrientes e elimina gás carbônico e outras substâncias. Na célula vegetal, além da membrana celular 

existe ainda, mais externamente, a parede celular, formada de celulose. O citoplasma - é a parte da 

célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. É constituído por um material gelatinoso chamado 

hialoplasma. 

Os vírus não são formados por células, no entanto, são capazes de nos causar doenças as viroses, como 

a gripe entre ouras. Uma forma de prevenção às doenças é manter as vacinas sempre em dia. 

 

1. As bactérias são seres vivos unicelulares. O que isso significa? 

______________________________________________________________________ 

 

2. O que é Célula eucariota? 

______________________________________________________________________ 

 

3. Qual é a principal característica da Membrana Plasmática? 

_____________________________________________________________________ 

4. De que é formada a parede celular das células vegetais? 

______________________________________________________________________ 

 

5. O que é Virose? 

______________________________________________________________________ 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



2 ATIVIDADE 

Pandemia                       
Uma pandemia ocorre quando uma doença espalha-se por uma grande quantidade de regiões no globo, 

ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade, estando presente em uma grande área geográfica. 

Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, entretanto, algumas podem espalhar-se 

rapidamente e causar a contaminação de milhares de pessoas. O caso mais recente em nossa história é 

a pandemia de COVID-19, decretada em 2020. 

 

 

O que é uma pandemia? 

 

 

 

Pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do 

mundo de maneira simultânea, havendo uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que, em 

vários países e continentes, essa mesma doença está afetando a população, a qual está infectando-se por 

meio de outras pessoas que vivem na mesma região. 

É importante deixar claro que o termo pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo 

o fator geográfico determinante para essa classificação. 

 

 

Pandemias na atualidade 

 

As pandemias atualmente podem ocorrer com mais facilidade. Isso porque é cada vez mais fácil 

o deslocamento das pessoas de um local para outro e, conseqüentemente, haver disseminação de uma 

doença entre eles. 

Muitas vezes, o doente não apresentou sintomas de uma determinada doença e relaciona-se com outras 

pessoas não se preocupando com a transmissão. A falta de cuidado causa a transmissão da doença e 

a infecção de um grande número de pessoas. Nesses casos em que não há sintomas, é fácil ir de uma 

região para outra sem levantar suspeitas das autoridades de saúde. 

 

Copie as atividades abaixo no seu caderno e responda. 

 

1. O que é pandemia? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Por que hoje em dia as pandemias ocorrem com mais facilidade? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. O texto fala que um dos fatores da Covid19  ser uma doença que se espalha tão rapidamente é a 

falta de cuidado. Cite dois cuidados de higiene que devemos ter para evitar nos contaminar com a 

doença: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-infeccao.htm


3 ATIVIDADE 

 

PANDEMIA- COVID 19 

 

O mundo  está passando por essa pandemia, e com ela  estamos colocando em prática a nossa higiene 

diária, que também é uma forma de prevenção. 

 

1-Cite abaixo alguns cuidados que você tem tomado .  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus 

foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de 

coronavírus (COVID-19). 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 

1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo 

uma coroa. 

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças 

pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais 

comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, 

HKU1... 

 

 

 

 



 

 

2-Escreva abaixo de cada imagem, como podemos nos prevenir .  

 

 

 

Imagem 1 _____________________________________________ 

 

Imagem 2_____________________________________________ 

 

Imagem 3_____________________________________________ 

 

Imagem 4_____________________________________________ 

 

Imagem 5_____________________________________________    

 

 

4 ATIVIDADE 

 

Os vírus são organismos pequenos (microscópicos), conhecidos, principalmente, por causarem várias 

doenças – AS VIROSES. 

 

Os vírus não possuem células (acelulares), como todo ser vivo é formado por células, há muita discussão 

se vírus são seres vivos ou não. Eles só se reproduzem no interior das células de outros seres vivos 

(seres humanos, por exemplo, o Coronavirus). 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus.htm


 

Sua estrutura é formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um 

envoltório denominado de capsídeo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vírus de RNA possuem alta capacidade de sofrer MUTAÇÕES. Ou seja, criar uma nova espécie 

de vírus, como é o caso do NOVO CORONAVIRUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA ou 

RNA 



 

 

5 ATIVIDADE 

 



  

6 ATIVIDADE 

 

 
 

 

 



 

 

7 ATIVIDADE 

O QUE É UMA CÉLULA? 

 

                 
 

 

As células são as menores unidades que constituem os seres vivos. No entanto, os vírus não possuem 

células, mas conseguem se reproduzir e sofrer alterações como qualquer outro ser. Existem vários 

estudos que tentam explicar se eles são ou não seres vivos. 

Características da Célula 

 É a menor parte dos seres vivos; 

 Possuem funções e formatos definidos; 

 É considerada a unidade estrutural do ser vivo; 

 Possui a capacidade de produzir energia, de se reproduzir e de se nutrir. 

Tipos de Células 

Existem vários tipos de células, sendo cada uma com sua função bem definida e todas dependem umas 

das outras, como se as células fossem uma comunidade e o nosso corpo é o lugar em que vivem. 

Essa comparação é possível pois uma célula coopera com a outra e muitas dividem funções. Dessa 

maneira, as células são responsáveis pela manutenção da vida. 

As células podem ser divididas entre eucariotas e procariotas. 

É importante saber quais são os tipos de células para pode realizar os exercícios e ir bem na prova de 

Biologia do ENEM e de outros vestibulares. 

 

 



 

Células Eucariotas 

As células eucariotas possuem membrana plasmática, que tem como função proporcionar proteção, 

dar forma e permitir a entrada e saída de substâncias pela célula. O citoplasma também está presente e, 

nele, ocorrem os processos metabólicos e a produção de substâncias. 

O material genético registra os comandos responsáveis pelo funcionamento celular. 

Células Vegetais 

As células vegetais são eucariotas. Elas são constituídas pela membrana plasmática, diversas organelas, 

como o cloroplasto (que possui grande importância na fotossíntese), e pela parede celular, que 

envolve a membrana celular. Uma outra organela importante nas células vegetais é o vacúolo, que é 

grande e centralizado dentro da célula. 

 

Principais Organelas das Células Vegetais 

 

 Ribossomos: produção e síntese de proteínas; 

 Retículo Endoplasmático Liso e Rugoso: transporte de proteínas e síntese de moléculas 

orgânicas; 

 Complexo de Golgi: armazenamento, modificação e liberação de substâncias, exportação de 

proteínas e origem dos lisossomos; 

 Mitocôndrias: respiração celular e produção de energia; 

 Vacúolos: reserva energética e armazenamento de substâncias; 

 Cloroplastos: possuem grande importância na fotossíntese. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Células Animais 

 

As células animais, apesar de também serem eucariotas, não possuem parede celular. Elas possuem 

basicamente as mesmas organelas das células vegetais, exceto pelo cloroplasto, que é exclusivo das 

células vegetais. As células animais também diferem das vegetais por seu vacúolo, que não é grande e 

central, mas possuem vários pequenos vacúolos. 

 

 

 
Essas células formam a maioria dos animais e das plantas que conhecemos. 

Células Procariotas 

 
 

 

 

 

 



As células procariotas também possuem a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. 

Elas são consideradas menos complexas, pois o DNA não está envolvido em uma membrana e nem 

possui um núcleo caracterizado pela carioteca (membrana nuclear). 

Algumas Organelas das Células Procariotas 
 

 Ribossomos 

 Plasmídios ou plastídios; 

 Complexo de Golgi; 

 Retículo endoplasmático. 

Os seres unicelulares, como as bactérias, cianofitas (algas cianofíceas, algas azuis ou Cyanobacteria) 

e as micoplasmas, são compostas pelas células procariontes. 

. 

Funções das Estruturas das Células 

Antes de você fazer os exercícios sobre células, vamos relembrar quais são as funções de suas 

principais estruturas: 
 Membrana plasmática: envolve a célula e seleciona as substâncias que entram e saem das 

células. É composta por lipídios; 

 Núcleo: Presente nas células eucarionte guarda o material genético; 

 Mitocôndria: Responsável pela respiração celular, que produz energia (ATP); 

 Lisossomos: A sua função é realizar a degradação das substâncias, ou seja, a digestão celular; 

 Retículo endoplasmático: Possui a capacidade de transportar substâncias e existem dois tipos 

de retículo: o Rugoso e o Liso; 

 Complexo de Golgi: Responsável por secretar as substâncias que estão dentro da célula, além 

de sintetizar carboidratos polissacarídeos; 

 Centríolos: Auxiliam no deslocamento das células e na divisão celular; 

 Peroxissomos: Possuem a catalase, que possibilita a quebra da água oxigenada, pois essa 

substância é prejudicial para o desenvolvimento da célula; 

 Citoplasma: O citoplasma é constituído por uma substância denominada citosol, que possui um 

aspecto gelatinoso. As organelas estão espalhadas dentro do citoplasma; 

 Citoesqueleto: Responsável por sustentar a forma da célula; 

 Plastídios: Os plastídios estão presentes nas células vegetais e o mais conhecido é 

o cloroplasto, responsável por executar a fotossíntese e dar o pigmento verde às plantas; 

 Vacúolos: Possuem a função de estocar de produtos do metabolismo, quebrar macromoléculas e 

a manter da rigidez dos tecidos vegetais. 

 

Exercícios sobre Células 

1 – O citoplasma celular é composto por organelas dispersas em uma solução aquosa denominada de 

citosol. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha 

no citosol, qual não está correta? 

a) Participa do equilíbrio osmótico 

 



 

b) Catalisa reações químicas 

c) Atua como solvente universal 

d) Participa de reações de hidrólise 

e) Participa do transporte de moléculas 

2 –  No início da década de 70, dois cientistas (Singer e Nicholson) esclareceram definitivamente 

como é a estrutura das membranas celulares, propondo o modelo denominado de mosaico fluído. 

Nesse conceito, todas as membranas presentes nas células animais e vegetais são constituídas 

basicamente pelos seguintes componentes: 

a) ácidos nucleicos e proteínas 

b) ácidos nucleicos e enzimas 

c) lipídios e enzimas 

d) enzimas e glicídios 

e) lipídios e proteínas 

3 -  Os organismos como os cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem, em comum, as 

estruturas 

a) lisossomos e peroxissomos 

b) retículo endoplasmático e complexo de Golgi 

c) retículo endoplasmático e ribossomos 

d) ribossomos e membrana plasmática 

e) ribossomos e centríolos 

4 – Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características: 

a) não possuem material genético 

b) possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados 

c) possuem núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma 



d) possuem material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas 

cromossomos 

e) possuem núcleo e material genético organizado nos cromossomos 

5 –  A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em 

substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou 

no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades 

biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas 

recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que 

são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em 

grandes fermentadores. 

Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para 

inserção de transgenes em leveduras? 

a) Lisossomo 

b) Mitocôndria 

c) Peroxissomo 

d) Complexo golgiense 

e) Retículo endoplasmático 

8 ATIVIDADE 

11- Complete as frases abaixo: 

 

 

  

 

 

 

a) Todo ser vivo tem seu ciclo de vida, que inclui etapas como ______________________, 

 ____________________, reprodução e ________________. 

 

 b) Todosos seres vivos são formados por __________________, que são a estrutura básica da vida. 

 

2- Marque as alternativas corretas: 

(    ) Na reprodução assexuada, formam–se  descendentes a partir de um único genitor. 

 (    ) Um dos sintomas da infecção pelo coronavírus é diarreia. 



 (    ) A reprodução sexuada acontece quando, no ser vivo gerado, há material hereditário de dois 

genitores. 

 (    ) Os locais em que um ser vivo vive e pode ser encontrado chama-se habitat. 

 

9 ATIVIDADE 

 

 

3 

- Leia o texto abaixo. 

    Os vírus não são formados por células. 

   O Covid-19 se aproxima da célula do organismo, introduz seu material genético, fazendo com que essa 

célula fabrique outros novos vírus. 

Escreva os principais cuidados para evitar a infecção pelo Covid-19 . 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 4- Correlacione as colunas. 

( 1 ) Membrana  

 ( 2 ) Parede celular 

 ( 3 ) Citoplasma 

 ( 4 ) Material genético 

 

 (    ) É a porção da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. 

 (    ) Contém as instruções necessárias para a manifestação das características transmitidas de               

g  geração para geração  

 (    ) Envolve a membrana plasmática, fornecendo maior sustentação e proteção à célula. 

 (    ) Envolve toda a célula delimitando-a. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda: 

 

a) O que é pandemia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b-Por que é necessário o isolamento social? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10 ATIVIDADE 

 

1.Numere, as colunas corretamente: 

 ( 1 ) Unicelular               ( 3 ) Célula-ovo          ( 5 ) Membrana Plasmática 

               ( 2 )Pluricelular              ( 4 ) Citologia             ( 6 ) Núcleo 

 

                                    (    ) Seres formados por milhões de células. 

                                    (    ) Funciona como centro de comando da célula. 

                                    (    ) É a parte da Biologia que estuda as células. 

                                    (    ) Seres formados por uma única célula. 

                                    (    ) Controla o que entra e o que sai da célula. 

                      (    ) É a célula que dá origem à todas as outras células do nosso corpo 



 

 

 2- Complete as frases: 

a- O ______________________________ é um material gelatinoso formado por água,sais                                                                

minerais e outras substâncias 

b- Os _______________ são formados pelo Ácido desoxirribonucléico, também conhecido  

      como DNA.             

 

                3- Responda:  

  

a- Qual a parte da Biologia que estuda as células?_______________________ 

1. 

 b- O que se forma, quando os tecido se unem? _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


