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Oficina – Seres vivos 

Seres vivos. 

 

Os seres vivos são constituídos por células, possuem metabolismo, crescem, se reproduzem, possuem 

organização celular e necessidade de energia. Podem ser divididos em unicelulares, que possuem 

apenas uma célula, ou pluricelulares, possuem mais de uma célula. Para ser considerado um ser vivo, 

o ser em questão deve ter algumas dessas características, a mais aceitável é o ciclo de vida. Podem ser 

classificados como autótrofos que são aqueles que produzem seu próprio alimento, ou seja, fazem 

fotossíntese, ou heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento.  

 
   
Exemplo de ser vivo 
pluricelular. 

 
Exemplo de ser vivo 
unicelular. 

  
Seres heterótrofos (insetos) se alimentando de 
um ser autótrofo. 
 

Fonte: 
http://www.cursosavante.com.br/index.php?p=cursodetalhe&cursoId=0000000130  

http://www.infoescola.com/reino-monera/metabolismo-e-alimentacao-das-bacterias/ 

http://cienciazoologia.spaces.live.com/blog/    

 

1. Observe a figura e responda a questão: 

 Ciclo de vida dos Vírus. 

http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/biologia/biologia_trabalhos/imagens/sida02.jpg&imgrefurl  

Os vírus são considerados seres vivos, apesar de não terem células. Por que isso é possível? E do que 

a maioria deles precisa para sobreviver? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

http://www.cursosavante.com.br/index.php?p=cursodetalhe&cursoId=0000000130
http://www.infoescola.com/reino-monera/metabolismo-e-alimentacao-das-bacterias/
http://cienciazoologia.spaces.live.com/blog/
http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/biologia/biologia_trabalhos/imagens/sida02.jpg&imgrefurl
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cursosavante.com.br/admin/fotocurso/ID0000000130.jpg&imgrefurl=http://www.cursosavante.com.br/index.php?p=cursodetalhe&cursoId=0000000130&usg=__occQ7r0fLCx84R5xdtFUV-xFJ_4=&h=316&w=491&sz=26&hl=pt-br&start=16&zoom=1&tbnid=OwqAFxMmpDMNCM:&tbnh=123&tbnw=170&ei=r0KDTe74KZGdgQeLjqG9CA&prev=/images?q=ciclo+de+vida+dos+seres+vivos&um=1&hl=pt-br&sa=N&biw=1020&bih=564&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=125&oei=qUKDTbPkD-SV0QGh__HICA&page=2&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:16&tx=67&ty=65
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/11/bacterioclorofila.jpg&imgrefurl=http://www.infoescola.com/reino-monera/metabolismo-e-alimentacao-das-bacterias/&usg=__4UzCym0ZTY1OZRsrQI8B7UjUE_8=&h=300&w=300&sz=6&hl=pt-br&start=30&zoom=1&tbnid=0lghHC_WshZvhM:&tbnh=126&tbnw=152&ei=HEODTYqrEpCcgQfV5eXtBQ&prev=/images?q=bact%C3%A9rias&hl=pt-br&biw=1020&bih=564&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=422&oei=EkODTd7YHNC20QGO27nYCA&page=3&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:30&tx=100&ty=86
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2. Leia com atenção e responda o que se pede: 

Os poríferos, que tem como representantes as esponjas, são na maior parte de sua vida, sésseis (fixos), 

somente na fase de nascimento, que alguns podem apresentar a fase larval. Esse desenvolvimento 

larva – adulto, é conhecido como desenvolvimento indireto. Que se torna favorável, pois, um animal 

fixo, não necessariamente, deverá permanecer no mesmo local, ele na fase larval, poderá se instalar 

em outras áreas podendo ter mais sucesso em sua vida. 

 Ciclo de vida dos Poríferos (Esponjas marinhas). 

https://sites.google.com/site/geologiaebiologia/Home/biologia-e-geologia-11/unidade-8---sistemtica/porifera  

As esponjas, logo quando foram descobertas, foram classificadas como representantes do Reino 

Vegetal. Porém quando foram analisadas mais profundamente, passaram a fazer parte do Reino 

animal. Explique o porquê isso foi possível. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Observe as imagens: 

Alguns grupos de seres vivos apresentam um ciclo de vida que chamamos alternância de geração, 

como os exemplos abaixo: 

Filo Cnidário. 

https://sites.google.com/site/geologiaebiologia/Home/biologia-e-geologia-11/unidade-8---sistemtica/porifera
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http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-cnidaria/filo-cnida ria-22.php  

 Pteridófitos (samambaias). 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/3471/1/REPRODUCAO-DAS-PLANTAS/Paacutegina1.html  

Analise as duas imagens, que apresentam a alternância de geração e comente sobre as vantagens 

desse tipo de ciclo de vida: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Qual é a fase que está diretamente ligada à perpetuação da espécie: 

a. Nascimento 

b. Crescimento 

c. Reprodução  

d. Morte  

Agora, justifique sua escolha: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Analise os ciclos de vida do sapo e da borboleta: 

Borboleta 

http://cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_48/aprendendo.html  

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-cnidaria/filo-cnidaria-22.php
http://www.mundovestibular.com.br/articles/3471/1/REPRODUCAO-DAS-PLANTAS/Paacutegina1.html
http://cdcc.usp.br/ciencia/artigos/art_48/aprendendo.html
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Sapo 

http://carinharte.blogspot.com/2008_08_01_archive.html  

Tanto a borboleta (animal invertebrado), como o sapo (animal vertebrado), durante o seu ciclo de 

vida, eles passam por um processo chamado metamorfose (do grego metamórfhosis), que significa 

transformação. Analise as figuras e comente sobre as transformações que ocorrem nesse processo 

de transformação e compare os dois ciclos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Alguns fatores importantes a pensar, quando estamos estudando sobre ciclo de vida, são os 

tipos de reprodução que existem, o tempo de gestação, a longevidade dos seres vivos (tempo de 

vida). Esses fatores estão relacionados, principalmente com a quantidade de células que eles 

possuem, e sua complexibilidade. Observe os seres vivos nas imagens e responda as questões. 

 
 Tigre-animal 
pluricelular. 
 

 
Paramécio – 
protozoário- unicelular. 
 

 
 Borboleta- animal 
pluricelular/Flor- vegetal 
pluricelular. 

  

http://wagner1993.blogspot.com/2010/04/seres-autotrofos-e-heterotrofos.html  

 http://jmelobiologia.zip.net/arch2009-07-12_2009-07-18.html  

http://borboletos.zip.net/   

 

a) Qual desses seres vivos deve apresentar a menor longevidade? Justifique. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

http://carinharte.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
http://wagner1993.blogspot.com/2010/04/seres-autotrofos-e-heterotrofos.html
http://jmelobiologia.zip.net/arch2009-07-12_2009-07-18.html
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b) Qual deles pode apresentar a reprodução sexuada (dois indivíduos participam do processo)? 
Qual deles apresenta a reprodução assexuada (apenas um participa do processo)? Pontue possíveis 
vantagens e possíveis desvantagens desses processos. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
c) O que levou você a pensar nessas respostas? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

7. Vimos durante essa oficina alguns ciclos de vida, o ciclo de vida dos vírus que normalmente 

ocorre em sua maior parte dentro de uma célula, a alternância de geração, desenvolvimento indireto, 

que pode ocorrer metamorfose, o ciclo de vida dos seres humanos que é desenvolvimento direto 

(bebê→ adulto). Mas temos outros ciclos de vida, que também podem ser conhecidos como “ciclo 

de doenças”. Pesquise em livros ou no computador um ciclo de doença, e represente-o abaixo: 

 

 

 

 

 


