
 

Atividade de Ciências 

1-Circule apenas os seres bióticos: 

a) Solo        b) plantas       c) água       d) homem    e) sol     f) célula   g) bactérias  

 

2-Ecossistema é o conjunto de seres vivos existentes em uma determinada região. 

Pesquise e responda: 

a) Quais são os elementos que formam um ecossistema? 

b) Quais são os principais ecossistemas? 

c) O que você entende por bioma? 

d) Quais os principais ecossistemas brasileiros? 

e) Quais os tipos de ecossistemas? 

f) Como funciona um ecossistema? 

g) Qual o maior ecossistema? Por quê? 

3- Os seres vivos apresentam algumas características especificas, cite-as: 

 

4- Coloque V para verdadeiro e F para falso: 

a) (     ) Os seres vivos se originam a partir de outro ser vivo. 

b) (     ) Os seres vivos são formados por células. 

c) (     ) No interior das células dos seres vivos ocorrem reações químicas. 

d) (     ) O metabolismo garante, que os seres vivos adquiram energias para 

realizar atividades. 

e) (     ) Todos os seres vivos possuem apenas DNA. 

f) (     ) O material responsável por controlar o metabolismo e garantir que as 

características sejam passadas (hereditariedades) é DNA e / ou RNA. 

 

5- Relacione os seres com suas características correspondentes . 

                  VÍRUS   -  BACTÉRIAS    - CÉLULAS 

a) Tem todo material necessário para realizar as funções de um ser vivo________ 

b) Causam tuberculose e leptospirose ___________________ 

c) Causam resfriados, sarampo e dengue _________________ 

d) É acelular _____________________ 

e) È a unidade fundamental da vida _____________________ 

f) São unicelulares, pertencentes ao reino monera __________________ 

g) Necessitam de uma célula de outro organismo que os hospedem ___________ 

6- Pesquise o significado de: 

a) Surto:                  b) Pandemia:                     c) Patógeno: 

7- Faça um resumo de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo com a 

chegada do COVID-19:  
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