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Atividade de Ciências – Semana 2 

 
Características dos seres vivos 

 
Todos os seres vivos são formados por células. Além disso, necessitam de alimento, passam por um 

ciclo de vida e são capazes de se reproduzir.Uma pedra não precisa de nutrientes para se manter, ao 

contrário do que ocorre com os seres vivos. É por meio dos alimentos que os seres vivos adquirem a matéria-

prima para o crescimento, a renovação de células e a reprodução. São os alimentos também que fornecem a 

energia necessária para a realização de todas as atividades executadas pelo organismo. 

Existem seres que são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, são chamados de seres 

autotróficos. É o caso das plantas, que se alimentam dos nutrientes que elas próprias fabricam, a partir da 

energia luminosa, da água e do gás carbônico, obtido do ambiente em que vive.Os animais, ao contrário das 

plantas, não produzem os seus alimentos. Por isso, são chamados de seres heterotróficos. Alguns só comem 

plantas; são chamados de herbívoros. Outros só comem carne; são os carnívoros. Outros aindanutrem-se de 

plantas e de outros animais; são os onívoros. 

Os seres vivos nascem, desenvolvem-se, reproduzem-se, envelhecem e morrem.Essas diferentes 

fases da vida de um ser constituem o seu ciclo de vida. Esse ciclo tem duração variável, de um tipo de ser 

vivo para outro. Algumas bactérias podem completar seu ciclo de vida em cerca de 30 minutos. Outros seres, 

como as sequoias e alguns tipos de pinheiro, podem viver 4 mil anos ou mais. 

Todos os seres vivos têm capacidade de produzir descendentes, através da reprodução. O 

mecanismo de reprodução nos seres vivos é muito variado. Basicamente, tanto os seres unicelulares quanto 

os pluricelulares podem reproduzir-se de duas maneiras: assexuada e sexuadamente.  

A partir da leitura do texto e dos assuntos vistos durante a Unidade, responda as questões abaixo: 

1. Cite as características dos seres vivos presentes no texto: 

 

 

2. Qual a importância da alimentação para os seres vivos? 

 
 
 
3. Explique o que significa ciclo de vida: 
 
 
 
 
4. O que é necessário para a realização do processo de Fotossíntese? 
 
 
 
 



5. São exemplos de seres decompositores: 
 

a) animais    
b) vegetais    
c) homens   
d) bactérias    
e) vírus 

6.Qual estrutura é responsável pelo controle das atividades celulares e regulação do mecanismo de 
reprodução? 
 

a) Membrana plasmática 
b) Mitocôndria 
c) Cloroplasto 
d) Citoplasma 
e) Núcleo   

 
 
7.Qual dos seres vivos abaixo é classificado como onívoro? 
 

a) Onça 
b) Capivara 
c) Morcego 
d) Galinha 
e) Gavião  

 
 
8. Qual dos seres vivos abaixo se reproduz assexuadamente? 
 

a) Homem 
b) Plantas 
c) Ameba 
d) Formiga 
e) Vírus  

 
 
 
 


