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DISCIPLINA: Biologia. 
 
 
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS PARA BIOLOGIA 

1º Bimestre de 2020 – 1ª Série do Curso Normal  

  

 
 
META: 
 
Distinguir as diferentes formas de obtenção de nutrientes pelos seres vivos 

(produtores e consumidores), relacionando-os aos ambientes em que vivem e 

relacionar alimentação e ambiente escolar, sob as perspectivas pessoal e 

interpessoal promotoras da saúde e da qualidade de vida. 

 

OBJETIVOS: 
 

 
Ao final destas Orientações de Estudos, você deverá ser capaz de: 

 Entender a obtenção de nutrientes e os níveis tróficos da cadeia 

alimentar 

 Compreender como o hábitat e alimentação estão relacionados; 

 Relacionar alimentação, saúde e qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Elaboramos estas Orientações de Estudos para aprofundar a primeira aula que 

você assistiu ou assistirá sobre as formas de obtenção de nutrientes pelos seres 

vivos, de acordo com o hábitat em que vivem. 

Extrair energia dos alimentos é um processo importantíssimo em todos os seres 

vivos, desde uma bactéria unicelular, até os organismos mais complexos, como seres 

humanos e outros animais. Todos eles precisam interagir com o meio em que vivem 

para que obtenham moléculas fundamentais para o processo de funcionamento 

celular, que possibilita a manutenção da vida. 

Podemos estudar este processo de aquisição de energia a partir de uma visão 

fisiológica, ou seja, focando nos sistemas e órgãos dos organismos, ou por uma visão 

ecológica, estudando a relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Por 

conta disso, neste material você aprenderá conceitos importantes como hábitat, nicho 

ecológico, cadeia alimentar e os níveis tróficos, e também estudará sobre o sistema 

de digestório e o seu funcionamento. 

  Finalmente, você também relacionará esse processo que chamamos de 

alimentação e com o conceito de saúde e qualidade de vida, compreendendo como 

esses três pilares não podem ser separados. 
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2. Aula 1 
 

 

UMA VISÃO ECOLÓGICA 

Como mencionado anteriormente, todos os seres precisam captar moléculas do 

meio em que vivem para que possam sobreviver. Por isso, podemos afirmar que 

nenhum organismo vive isolado em si, pois é a interação com o meio que possibilita 

a vida. Essas interações serão estudadas com mais detalhes no próximo ano, mas 

isso não impede que você aprenda alguns conceitos que o auxiliarão na compreensão 

do processo aqui estudado. 

Nossa maior fonte de energia é o Sol, um dos fatores que permitem o 

desenvolvimento da vida no planeta. Os organismos produtores, em geral, 

transformam energia luminosa solar em energia química, armazenando-a na matéria 

orgânica, que é passada para os consumidores ao longo da cadeia alimentar. 

Como produtores não dependem de outros seres vivos para se alimentarem, eles 

produzem seu próprio alimento, sendo assim chamados de autótrofos. Exemplos de 

produtores são as plantas e as algas. Consumidores são seres heterótrofos, que 

não produzem seu próprio alimento e são divididos em primários, secundários, 

terciários, etc. Consumidores primários são os herbívoros, que se alimentam de 

vegetais; os secundários são carnívoros, que se alimentam dos primários e assim 

sucessivamente. Produtores e consumidores são níveis tróficos de uma cadeia 

alimentar. Esta representa a sequência de alimentação dos seres vivos, como o 

exemplo abaixo. 

 

 

 

 

Fonte: coladaweb.com 

 Como os seres vivos conseguem 

nutrientes? 
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Antes de prosseguir, você consegue identificar os níveis tróficos na cadeia 

alimentar acima? Anote em seu caderno como você classificaria os seres vivos 

apresentados no exemplo. 

Anotou? Não continue enquanto não tiver registrado suas escolhas. 

Pois bem, agora compare. As plantas de fundo são os produtores dessa cadeia; 

o caramujo, o consumidor primário. Os lambaris são consumidores secundários e o 

peixe maior, o terciário. Fechando a cadeia, encontramos a garça, representando os 

consumidores quaternários. 

Viu como não há mistério? Se você encontrou dificuldade, utilize seu 

caderno para listar os conceitos aprendidos e revisar sempre que preciso. 

 Agora você deve estar se perguntando: Como o ambiente pode influenciar na 

obtenção de energia dos seres vivos?  

Bom, você deve ter notado que a cadeia alimentar do exemplo é referente a um 

ambiente aquático. Mas não é só na água que os seres se alimentam uns dos outros. 

Também no ambiente terrestre ocorrem essas relações alimentares.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 
 

No exemplo acima, podemos identificar um vegetal como o produtor, o rato 

como consumidor primário, a cobra como secundário e o gavião como terciário. Esta 

cadeia representa um modelo possível de relação alimentar no ambiente terrestre.  

Mas, além da diferença entre água e terra, podemos encontrar diferenças entre 

ambientes aquáticos (marinhos ou de água doce, por exemplo) e entre terrestres 

(desertos, florestas, pântanos, etc). Podemos destacar ainda as diferenças de 

temperatura, quantidade de luz e de água entre os ambientes. Cada um desses 
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fatores influenciará diretamente na distribuição dos organismos no planeta e, 

consequentemente, na alimentação de cada um deles. Você não esperaria que um 

urso polar se alimentasse de um cacto, não é mesmo? Cada ser vivo tem suas 

características adaptativas que permitem que ele viva e se desenvolva em 

determinado ambiente, aumentando as chances de sobrevivência da sua espécie.  

O link do jornal “Estadão” abaixo, traz alguns dos diferentes ambientes 

brasileiros nos quais os seres vivos se desenvolver.  

https://www.estadao.com.br/infograficos/brasil,biomas-brasileiros-o-que-sao-e-

suas-caracteristicas,1124211 

Você conseguiria definir alguma sequência de alimentação com base nessas 

informações?  

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Aula 2 

 

 
UMA VISÃO FISIOLÓGICA 

 
Saindo de uma observação entre seres para uma observação dos organismos 

em si, entendemos que o processo de obtenção de nutrientes é realizado a partir de 

diversos órgãos que formam os sistemas do corpo. Neste estudo, focaremos no corpo 

humano e em como nosso sistema digestivo consegue captar toda a energia que 

precisamos para sobreviver. 

Nossa digestão começa antes mesmo de levarmos o alimento à boca. Quando 

sentimos o cheiro de alguma comida que gostamos, nosso corpo já começa a se 

Como os seres vivos 

conseguem nutrientes? 

https://www.estadao.com.br/infograficos/brasil,biomas-brasileiros-o-que-sao-e-suas-caracteristicas,1124211
https://www.estadao.com.br/infograficos/brasil,biomas-brasileiros-o-que-sao-e-suas-caracteristicas,1124211


10  

preparar para recebê-la. O estômago, por exemplo, libera o suco gástrico que ajudará 

a digerir parte daquilo que comeremos e nossa boca começa a salivar, se preparando 

para receber aquela refeição. 

A partir de agora, veremos órgão a órgão, como o processo de digestão é 

realizado no corpo. Está preparado para esta viagem pelo nosso corpo? 

O sistema digestivo humano 

O sistema digestório é um tubo, que vai da boca ao ânus, com órgãos acessórios 

ligados a ele. Sua principal função é obter energia, por meio da alimentação. 

 

Fonte: stoodi.com.br 

 

Boca 

 

 Na boca, três são as estruturas mais importantes. 

 

 Língua: é responsável pela movimentação do alimento e formação do bolo 

alimentar. 

 Dentes: responsáveis pela trituração do alimento, para possibilitar a deglutição 

e para aumentar a superfície de contato entre as enzimas e os alimentos. 

 Saliva: é um líquido, produzido pelas glândulas salivares, composto por água e 

a enzima amilase salivar, que degrada amido em maltose e/ou dextrina (carboidratos 

menores). A saliva ainda tem a lisozima, uma enzima antibacteriana. 

Ao sair da boca, o alimento recebe o nome de bolo alimentar. O bolo é então 
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empurrado pela língua e passa pela faringe, a estrutura comum aos sistemas 

digestório e respiratório. Passando pela faringe, o alimento desce pelo esôfago, 

através dos movimentos peristálticos (contrações ondulatórias da musculatura lisa), 

até chegar ao estômago. 

 O pH da boca ao esôfago é neutro, por volta de 7,0. 

Estômago 

 

 É uma bolsa muscular fechada, usada para armazenamento de alimento. O 

fechamento e a abertura do estômago dão-se através dos esfíncteres, músculos 

circulares. O esfíncter que delimita a ligação do esôfago com o estômago é o esfíncter 

cardíaco (refere-se à cárdia, região superior do estômago) e o que impede a 

passagem direta de alimento do estômago para o intestino delgado é o esfíncter 

pilórico (referente ao piloro, região inferior do estômago). 

 

Fonte: slideplayer.com 

No estômago há a produção de ácido clorídrico (HCl), que torna o pH estomacal 

ácido (por volta de 1,5-2,0). O contato do pepsinogênio (enzima de forma inativa) com 

o ácido clorídrico faz com que o mesmo seja convertido em pepsina, uma enzima 

capaz de degradar proteínas. Porém, a proteína não é degradada diretamente em 

aminoácidos, mas em polipeptídeos (ligação de vários aminoácidos, com tamanho 

menor que a proteína original). A mistura de ácido clorídrico e pepsina é chamada de 

suco gástrico. 

No estômago ocorre também a produção de gastrina, um hormônio que vai 

atuar estimulando a mobilidade gástrica (i.e. do estômago) e a produção do suco 

gástrico. O estímulo para a produção e liberação da gastrina é a presença de 
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alimentos no estômago. 

 Enquanto os alimentos estão sendo degradados no estômago, os esfíncteres 

mantêm-se fechados. A liberação de alimentos do estômago para o duodeno é 

gradual, uma vez que o primeiro tem diâmetro muito maior que o segundo. 

 É comum observarmos em comerciais sobre azia que os medicamentos atuam 

sobre o estômago, fazendo com que a sensação de queimação cesse. Esses 

comerciais mostram-se errados, uma vez que o pH normal do estômago é ácido. A 

azia acontece quando o esfíncter cardíaco sofre algum dano ou pressão muito forte e 

se abre, fazendo com que o suco gástrico, ácido, invada o esôfago, neutro, e cause 

essa irritação. Assim, a atuação dos remédios é no esôfago e não no estômago. 

 Quando deixa o estômago, o alimento é chamado de quimo. 

 

Intestino Delgado 

  

 É dividido em três partes: o duodeno (parte inicial), o jejuno e o íleo (parte final). 

Aproximadamente 90% da digestão e 80% da absorção acontecem no duodeno e no 

jejuno.  

 

Fonte: infoescola.com 

No duodeno, desemboca a ampola hepatopancreática, canal formado pela união 

do ducto pancreático (que, como o nome já diz, vem do pâncreas) e do ducto colédoco 

(que vem do fígado e da vesícula biliar). A ampola possibilitará a entrada do suco 

pancreático e da bile no duodeno. 

O suco pancreático é uma composição aquosa que contém diversas enzimas, 

além do bicarbonato, que será utilizado para neutralizar o ácido clorídrico presente no 

quimo, e tornar o meio básico. As enzimas liberadas pelo pâncreas são: tripsina e 
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quimiotripsina (que degradam proteínas), lipases (que degradam lipídios) e a amilase 

pancreática (que vai terminar a degradação do amido, iniciada na boca). 

A bile é uma secreção de tom esverdeado produzida pelo fígado e armazenada 

na vesícula biliar. Essa secreção não contém nenhuma enzima. A bile vai atuar como 

agente emulsificador, tornando as grandes partículas de gordura em partículas 

menores para aumentar a superfície de contato entre a gordura e a lipase, acelerando 

sua degradação. 

A parede do duodeno secreta ainda o suco entérico, que contém as enzimas 

maltase (que vai degradar maltose), peptidases (que participarão da quebra de 

peptídeos) e outras lipases. 

As paredes do intestino delgado são repletas de vilosidades, que são ondulações 

que aumentam a superfície de contato do intestino com o alimento. As vilosidades, 

por sua vez, são compostas por células que também contém membranas em forma 

de ondas, que são chamadas de microvilosidades. Juntas, as vilosidades e as 

microvilosidades fazem com que o intestino delgado tenha 600 milhões de cm², o que 

aumenta absurdamente a área de absorção. Depois da absorção, as moléculas 

(nutrientes e outras moléculas) são levadas para o fígado, através da veia porta 

hepática, onde ocorre a desintoxicação e o início da degradação das moléculas 

menores.  

O intestino delgado ainda secreta hormônios que vão regular a digestão. Quando 

o ácido clorídrico chega ao duodeno, a secretina é liberada, estimulando a liberação 

de bicarbonato, através do suco pancreático. Além disso, a secretina inibe a 

movimentação gástrica. Outro hormônio liberado é a colecistoquinina, que é 

estimulado pela presença de gorduras no duodeno e retarda o esvaziamento do 

estômago. Ainda, há a liberação do peptídeo inibitório gástrico (PIG), hormônio que 

como diz o nome, inibe a mobilidade gástrica. 

Quando o alimento deixa o intestino delgado, ele é chamado de quilo. 

Intestino Grosso 

 

 Sua principal função é a absorção de água e sais minerais. Quando o quilo 

demora a percorrer o intestino grosso, muita água é absorvida, o que torna o bolo fecal 
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mais seco e pode provocar constipação. Em caso do quilo passar rápido demais, não 

há absorção de água, o que causa diarreia. Por isso, é importante manter uma 

alimentação balanceada, para que o trânsito intestinal seja regular.  

 

Fonte: escolakids.uol.com.br 

 

No intestino grosso também ocorre a fermentação de alguns carboidratos, por 

bactérias da flora intestinal. Esse processo gera os gases que são conhecidos como 

flatos. Ainda por ação da flora bacteriana ocorre a síntese das vitaminas B e K, na 

parede do intestino grosso. 

 O final do tubo é delimitado pelo ânus, que possui um esfíncter anal, de 

contração voluntária que regula a saída das fezes. 

 

Assista o vídeo abaixo com uma reportagem do programa “Fantástico”, que 

demonstra o trajeto do alimento no sistema digestivo. 

 

                                           https://youtu.be/GJGeB5pov24 

 

 Escreva no seu caderno qual parte você achou mais interessante e o motivo 

da sua escolha. Pense também na sua comida favorita. Analise cada parte dela e 

anote em seu caderno em qual parte do sistema digestivo ela é degradada. 

 

 

 

 

https://youtu.be/GJGeB5pov24


15  

4. Aula 3 

 

 

  

Na última aula, aprendemos sobre como os órgãos do sistema digestivo retiram 

dos alimentos os nutrientes necessários para que o nosso corpo funcione. Hoje, 

entenderemos porque esse processo é importante não apenas fisiologicamente, para 

nossa sobrevivência, mas também a nível pessoal e social, possibilitando que 

desenvolvamos funções específicas dos seres humanos. 

Mas, antes de tratarmos especificamente deste assunto, como você acha que é 

a alimentação nos países do mundo? Existe um guia alimentar universal que as 

nações seguem ou você nota diferenças entre elas? Seres humanos estabelecem 

relações com sua alimentação que vão além da simples obtenção de nutrientes, torna-

se algo cultural, ou seja, próprio de sua cultura. Esta relação, que chamamos de 

culinária, é desenvolvida a partir dos alimentos disponíveis naquela região e os 

hábitos alimentares daquele povo. Por isso notamos as diferenças entre as culinárias 

de vários países do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o hábito de comer 

feijão com arroz; no Japão, é comum a utilização de peixes crus.  

Certos hábitos foram desenvolvidos ao longo da história da civilização humana 

e perduram até hoje, mantendo as tradições de cada povoado. Porém, uma coisa é 

comum na maioria dos povos: a comida é algo muito maior que uma fonte de 

nutrientes, é também uma forma de bem social, uma vez que reuniões e 

comemorações, por exemplo, são celebradas ao redor de uma mesa. Pense e tente 

lembrar das festas mais comuns que conhecemos. Aniversários, casamentos... como 

são organizados? Em geral, os donos da festa oferecem comida e bebida para que 

celebremos aquele momento de alegria com eles. Por isso, a questão alimentar deve 

ser vista por uma ótica que vai além da Biologia ou da Educação Física, mas também 

como parte da História e da Sociologia, afinal, sendo essencial para a sobrevivência, 

ela é (ou deveria ser) direito básico de todos os habitantes do planeta. 

Você acha que uma criança que sofre com a desnutrição pode ter um ótimo 

desempenho escolar? Sua resposta provavelmente é não. Isso acontece porque os 

 Alimentação e ambiente escolar – 

é possível relacionar? 
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poucos nutrientes que ela recebe são usados para suas funções vitais e pouco dessa 

energia sobra para que ela consiga desenvolver funções cognitivas, isto é, 

relacionadas ao aprendizado. A construção do conhecimento requer o pleno 

funcionamento dos neurônios, células nervosas que transmitem impulsos elétricos e 

que, por isso, necessitam de muita energia. Além disso, a própria formação da 

estrutura celular pode ficar deficiente, devido à falta de moléculas orgânicas que a 

compõem. 

Por isso, os governos apresentam planos como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, visando oferecer uma alimentação saudável para todos os 

alunos matriculadas em escolas públicas e filantrópicas brasileiras. O cardápio escolar 

é desenvolvido por nutricionistas, respeitando hábitos alimentares locais e culturais 

em sua elaboração. Dessa forma, estudantes de todo país tem acesso aos nutrientes 

fundamentais para o desenvolvimento de suas funções vitais e cognitivas, melhorando 

assim o seu desempenho escolar. 

Inserindo alimentos saudáveis nas refeições dos estudantes, a escola colabora 

ainda para a promoção de hábitos alimentares benéficos, que contribuem com a 

saúde e a qualidade de vida não só dos alunos, mas também da sociedade, uma vez 

que estes hábitos, quando possível, podem ser desenvolvidos em casa, com pais e 

responsáveis. Isso soma-se ainda à discussão das aulas de Biologia e Educação 

Física sobre a importância da alimentação saudável, o que torna a escola uma grande 

promotora da saúde e da qualidade de vida da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Devaneios Sigmund e Freud 
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5. Aula 4 
 
 
 

 
 

 

Assista aos dois vídeos abaixo e depois faça o que se pede em seu caderno. 

 

Alimentação e ambiente escolar 

Parte 1: https://youtu.be/TAko0vXubCc 

Parte 2: https://youtu.be/5xEx6bsNMLI  

 

Já pensando como professora (o), como você lidaria com o tema em relação aos seus 

alunos da educação infantil? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Aula 5 

 

 

Para fixar os conteúdos estudados neste material, você agora fará três atividades 

sobre os assuntos.  

 

Atividade 1 – Levando em conta o que estudamos na aula 3, escolha um prato típico 

de alguma região do Brasil, faça uma pesquisa sobre ele, indicando seu local de 

origem, e descreva quais nutrientes é possível encontrar nele. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Atividades 

Momento Pipoca  

https://youtu.be/TAko0vXubCc
https://youtu.be/5xEx6bsNMLI
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Atividade 2 – Questão 

Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um 

concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro 

contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago 

digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é 

básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o 

concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a 

enzima age em algum deles. 

O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do 

pesquisador está correta é aquele que contém 

a) cubo de batata em solução com pH = 9 

b) pedaço de carne em solução com pH = 5 

c) clara de ovo cozida em solução com pH = 9 

d) porção de macarrão em solução com pH = 5 

e) bolinha de manteiga em solução com pH = 9 
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Atividade 3 – Questão 

(UEMS) No Pantanal existe um grande número de ecossistemas aquáticos, formados 

por rios, lagoas e áreas inundáveis. Dá-se o nome de fitoplâncton à comunidade de 

algas microscópicas que crescem abundantemente nesses ambientes. Esses 

organismos exercem em seus ecossistemas a função de: 

a) Consumidores primários. 

b) Consumidores secundários. 

c) Consumidores terciários. 

d) Produtores primários. 

e) Decompositores. 

 

 

7. Considerações Finais 

 

 A videoaula referente a esse bimestre vai falar brevemente sobre as 

cadeias alimentares e a obtenção de nutrientes pelo sistema digestivo.  

Não deixem de consultar! Grande abraço! 

 

8. Resumo 

 

Nestas Orientações de Estudos 1 – Bimestre 1 de 2020, Biologia – 1ª série, 

você foi convidado a aprender sobre a obtenção de nutrientes a partir de uma visão 

ecológica, visando a relação alimentar entre os diferentes seres vivos, e fisiológica, 

entendendo como cada órgão do sistema digestivo humano aproveita as moléculas 

disponíveis nos nossos alimentos, como proteínas, carboidratos e gorduras. Você 

ainda estudou sobre como a comida pode ser mais que um elemento biológico, mas 

também cultural, histórico e social, uma vez que faz parte do desenvolvimento das 

civilizações humanas e pôde perceber que, estimulando uma alimentação saudável, 

a escola se torna promotora da saúde e da qualidade de vida da população, uma vez 

que contribui para que bons hábitos alimentares sejam difundidos entre a população. 
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Consulte também o livro didático adotado pela sua escola. 

  


