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UNIDADE 07 Os seres vivos e sua alimentação 
Os animais que se alimentam de vegetais são chamados de herbívoros. A tartaruga Cabeçuda se 

alimenta de outros animais. Ela é chamada de carnívora. Carnívoro é o animal que se alimenta de 

outros animais. O leão também é um animal carnívoro. O tucano se alimenta de muitas coisas: de 

frutos e de insetos. É um animal onívoro. Onívoro é o animal que se alimenta tanto de animais 

como de plantas. O urso também é um animal onívoro. 

 
 

OS ANIMAIS SE ALIMENTAM DE… 
Animais Insetívoros São animais que se alimentam de insetos. Facilmente percebemos que 

espécies cujos únicos alimentos são insetos vivos, têm elevadas necessidades de proteína de 

qualidade. Exemplos de animais insetívoros: Aranha, Sapo, Tatu e Salamandra. 

 
Animais Frugívoros São animais que se alimentam de frutos. Alguns frugívoros têm sua dieta 

baseada quase que inteiramente em frutos, ao passo que outros possuem uma dieta mista, em 

que frutos compõem apenas uma fração do cardápio. Dentre os animais, os vertebrados formam 

um conjunto importante de frugívoros, sendo que as aves e mamíferos são os grupos com maior 

número de espécies frugívoras. Algumas espécies de peixes e répteis também se alimentam de 

frutos, mas entre os anfíbios a frugivoria é quase inexistente. Os frugívoros comem a polpa dos 

frutos, engolem as sementes e devolvem-nas à terra por meio das fezes. Assim, elas podem 

brotar e garantir a continuidade da espécie. 
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Animais Necrófagos São os animais que se alimentam de restos orgânicos (plantas e animais 

mortos), reciclando-os e retornando-os à cadeia alimentar para serem reaproveitados pelos 

demais organismos vivos. Os exemplos mais comuns incluem os urubus, os abutres, as hienas e 

várias espécies de escaravelhos e moscas. Por se alimentarem principalmente de carniça, são 

chamados também de carniceiros. Exemplos de animais são: Urubu, camarão e garça. 

 
 

Tipos de seres vivos 

CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS… 

 Além do número de células, podemos separar os seres vivos de acordo com o seu tipo de célula! 

No interior das células encontramos o seu material genético. Nesse material, podemos encontrar 

as informações que determinam as características dos seres vivos. Por exemplo: em cada célula 

de seu corpo encontramos o material genético que tem a informação de como é a cor de seus 

olhos e a de seus cabelos. Agora, observe os esquemas das células abaixo e veja as diferenças: 

 
CARACTERIZANDO OS SERES VIVOS  

Leia este texto: 

Os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Dizemos que existe uma 

organização celular em cada ser vivo. Alguns são formados por uma única célula e são chamados 

de unicelulares. Outros são formados por mais de uma célula e são conhecidos como seres 

pluricelulares. Além disso, as células dos seres vivos são diferentes. Algumas não possuem uma 

membrana chamada carioteca. As células que não possuem carioteca são chamadas de 

procariontes. Estas células são mais simples. As bactérias possuem esse tipo de célula. As 
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células que possuem carioteca e, assim, núcleo individualizado, são chamadas de eucariontes. 

Estas células são mais complexas e possuem outras organelas no seu interior. Os seres 

humanos, as plantas e os cogumelos, por exemplo, possuem células eucariontes. Possuindo ou 

não a carioteca, todas as células possuem material genético. É por causa desse material que os 

gatinhos se assemelham aos seus pais. 

“Para funcionar, todo organismo vivo consome energia. Mesmo quando se está parado ou 

dormindo gasta-se energia, pois o organismo não pode parar! A fonte de toda a energia que os 

seres vivos necessitam está nos alimentos. Logo, todo ser vivo precisa alimentar-se para 

funcionar”. (retirado de 

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencias/2010-08/md-ef-ci-21.pdf) 

Na sua relação com o ambiente, em busca dos alimentos que fornecem a energia, os seres vivos 

podem agir de duas formas diferentes: produzir o seu próprio alimento ou obter o alimento 

encontrado a seu redor. Por essa razão, podemos separar os seres vivos em dois grupos, a partir 

de sua maneira de obter energia, não importando se o organismo é unicelular ou pluricelular. 

 
Como os seres vivos autotróficos produzem o seu alimento? Bem… para produzir o seu alimento, 

as plantas realizam um processo chamado de FOTOSSÍNTESE! As plantas absorvem a luz do 

sol e, com essa energia, “transformam” substâncias bem simples como a água, os sais minerais e 

o gás carbônico em um tipo de açúcar – a glicose. As plantas utilizam a glicose como parte de 

seu alimento. Os seres que realizam a fotossíntese são os seres clorofilados. Eles possuem uma 

substância chamada clorofila, que dá cor verde às plantas. 

 

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencias/2010-08/md-ef-ci-21.pdf
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UNIDADE 08 :Classificação dos seres vivos 
Os cientistas classificam os seres vivos agrupando-os pelas semelhanças entre eles. E separam 

os grupos pelas suas diferenças! Os seres vivos se apresentam em vários grupos que são 

organizados de acordo com as suas semelhanças. A ciência que classifica os seres vivos é 

chamada de TAXONOMIA ou TAXIONOMIA. Ela estabelece critérios que ordenam os seres 

vivos. A TAXONOMIA é de extrema importância, pois possibilita o reconhecimento das 

características de um animal ou de um vegetal somente pelo grupo a que ele pertence. A 

classificação que usamos está baseada nos estudos de LINEU, botânico, zoólogo, médico e um 

dos fundadores da Academia Real das Ciências na Suécia. A TAXONOMIA segue critérios e 

normas predeterminados. É por essa razão que os seres vivos são agrupados em 5 GRANDES 

REINOS: 

 
Antigamente, os seres vivos eram classificados em dois Reinos: Animal e Vegetal. Agora, temos 

cinco reinos onde classifica-se todos os seres vivos. Exceto os vírus, que não possuem Reino, 

pois são seres tão diferentes - por exemplo não são formados por células - que não estão em 

nenhum Reino. Em 1735, Lineu publicou um livro, o Systema naturae, que tratava desse assunto 

e também fornecia regras para a classificação das espécies. Esse sistema é utilizado até hoje, 

embora já se saiba que, ao contrário do que esse pesquisador acreditava, as espécies não são 

imutáveis e são resultantes de processos evolutivos. Nos sistemas mais recentes, tais fatos são 

considerados permitindo com que frequentemente novas classificações sejam sugeridas. Vamos, 

entender melhor essa classificação … Das categorias taxionômicas, o Reino é o maior grupo e a 

Espécie é a unidade de classificação. Hoje em dia, os biólogos agrupam os seres vivos em 5 

reinos. Aqui, está um super resumo destes reinos: 
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ATIVIDADE 

 

 
8- Herbívors são: _________________________________________________________ 

9- Carnívoros são: ________________________________________________________ 

10-Onívoros são: _________________________________________________________ 

11- Frugívoros são: _______________________________________________________ 

12- necrófagos são: _______________________________________________________ 

 

13- Todos os seres vivos são formados por células com exceção para: 
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(a) As bactérias 

(b) Os vírus 

(c) Os artrópodes 

(d) Os crustáceos 

14- A fonte de energia dos seres vivos está : 

(a) Na agua que bebe 

(b) No suor que expele 

(c) No alimento que consome 

(d) Na atividade física que pratica 

15- Para produzir seu próprio alimento, as plantas realizam um fenômeno chamado: 

(a) Absorção 

(b) Homeostase 

(c) Fotossíntese 

(d) Quimiossíntese 

16- Taxonomia é: 

(a) Ciências que classifica os seres vivos 

(b) Tipo de fenômeno de produção de alimento 

(c) Tipo de alimentação dos mamíferos 

(d) Processo respiratório das aves 

17- Relacione: 

(a) Monera  (      ) realizam fotossíntese 

(b) Protista  (      ) bactéria 

(c) Fungi   (      ) se alimentam de outros seres vivos 

(d) Plantae  (      ) cogumelos 

(e) Animália  (      ) protozoários 

 

 

UNIDADE 09 :Os invertebrados 

 
O reino animal compreende dois grandes grupos de animais: vertebrados e invertebrados. 

  

OS INVERTEBRADOS 

 Chamamos de invertebrados os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio. São 

exemplos: as esponjas, as águas-vivas, os vermes causadores da esquistossomose (barriga-

d’água), as lombrigas, os polvos, as minhocas, as formigas e as estrelas-do-mar. Esses animais 

vivem em diferentes lugares, como em terra firme, na água doce e água salgada; e em regiões 

muito frias ou muito quentes. Eles somam mais de 95% das espécies que existem em todo o 

mundo, ou seja: quase todos os animais que existem no planeta, são invertebrados. O número de 

patas nesse grupo varia bastante: há desde animais sem nenhuma, àqueles que apresentam 

mais de cem patas. Quanto à locomoção, a maioria consegue ir de um lugar para o outro sem 

dificuldade, mas as esponjas do mar, por exemplo, depois de adultas, perdem os movimentos. 

 

PORÍFEROS 

 Poríferos, também conhecidos como esponjas, são animais aquáticos que podem ter de 1mm a 

2m de tamanho.  
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CNIDÁRIOS  

Anêmona-do-mar, água-viva, corais e caravelas são exemplos de cnidários. A palavra cnidário 

vem do grego e significa urticante (que queima), pois esses animais possuem células especiais, 

os cnidócitos, que servem para captura de alimento ou defesa do animal.  

 

PLATELMINTOS 

 Os platelmintos são indivíduos de vida livre ou parasitas, e variam quanto ao tamanho.  A tênia e 

um exemplo 

 

NEMATELMINTOS 

 Estes animais são vermes não segmentados, de corpo cilíndrico e alongado, que se afila nas 

extremidades. Geralmente são de tamanho reduzido, mas alguns atingem 1 metro de 

comprimento.  Ex.: lombrigas 

 

ANELÍDEOS  

Os anelídeos são seres vivos de corpo alongado dividido em anéis, encontrados em ambientes 

terrestres, marinhos e dulcícolas.  Ex.: as minhocas 

 

MOLUSCOS 

Os moluscos são animais predominantemente marinhos e de vida livre, podendo, inclusive viver 

fixos ou enterrados. destacam a classe dos gastrópodes, pelecípodes e cefalópodes - e 35.000 

fósseis. 

Gastrópodes são representados por caracóis, lapas, lesmas terrestres e marinhas, búzios, 

lotirinas, lebres-do-mar e borboletas-do-mar.  

Pelecípodes, também conhecidos como bivalves, são representados pelos mexilhões, vieiras, 

ostras e teredos. Seus pés possuem forma de machado e há a presença de concha com duas 

valvas. A maioria são comedores de materiais filtrados e não possuem cabeça nem rádula. 

Na classe dos Cefalópodes, lulas, polvos, náutilos e sibas são representantes, podendo ter 

conchas internas ou ausentes. São predadores ativos, encontrados em altas profundidades. 

ARTRÓPODAS  

Os artrópodes são animais invertebrados muito diversificados e que podem ser encontrados em 

todas as regiões do planeta. Esses animais podem ser encontrados em todas as regiões do 

planeta. O exoesqueleto de todos os artrópodes é composto por quitina, mas nos crustáceos, 

além da quitina, há também fosfato e carbonato de cálcio, substâncias que conferem alta 

resistência à carapaça desses animais. Como o exoesqueleto dos artrópodes envolve todo o seu 

corpo, o crescimento desses animais ocorre apenas através do que chamamos de muda ou 

ecdise, que é a troca do exoesqueleto.  

Classe Arachnida 

 Encontrados em ambientes terrestres, os aracnídeos podem ser vistos em matas, pântanos, 

desertos e em casas. Algumas espécies de aracnídeos, como aranhas e escorpiões, são 

peçonhentas e sua picada pode causar sérios acidentes a seres humanos e animais domésticos. 
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O ácaro também é um aracnídeo e pode ser facilmente encontrado na poeira, sendo por isso o 

maior responsável por causar alergias respiratórias.  

 

EQUINODERMOS  

Os Echinoderma (gr. echinos, espinhos + derma, pele) constituem um dos filos mais facilmente 

reconhecíveis do Reino Animal. Incluem as bem conhecidas estrelas-do-mar, pepinos-do-mar, 

ouriços-do-mar, serpentes-do-mar, bolachas-dapraia e lírios-do-mar. Todos são animais grandes 

e nenhum é parasita 

 

 

UNIDADE 10 : OS Vertebrados 
Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e geralmente dois pares de 

membros. 

 

PEIXES  

Os peixes apresentam várias características que favorecem o desempenho de suas atividades no 

ambiente em que vivem. Entre elas, destacam-se: corpo com formato, em geral, hidrodinâmico, 

isto é, achatado lateralmente e alongado, o que favorece seu deslocamento na água; presença de 

nadadeiras, estruturas de locomoção que, quanto à localização, podem ser peitorais, ventrais, 

dorsais, caudais e anais; corpo geralmente recoberto por escamas lisas, cuja organização diminui 

o atrito com a água enquanto o animal se desloca. A maioria dos peixes respira por meio de 

brânquias, também conhecidas como guelras. A água entra continuamente pela boca do peixe, 

banha as brânquias e sai pelas aberturas existentes de cada lado da cabeça.  

ANFÍBIOS 

 Os anfíbios não são encontrados no ambiente marinho, apenas na água doce e em ambiente 

terrestre. O nome do grupo, anfíbios (do grego, amphi - dos dois lados + bios = vida), foi dado em 

razão da maioria de seus representantes possuírem a fase larval aquática e de respiração 

branquial (lembre-se dos girinos) e uma fase adulta, de respiração pulmonar e cutânea, que 

habita o meio terrestre úmido. São heterotermos, como os peixes. Os anfíbios adultos precisam 

viver perto da umidade: sua pele é fina e pobremente queratinizada, muito sujeita à perda de 

água. Nos sapos, os pulmões são extremamente simples, equivalem a dois "sacos" de pequeno 

volume e de pequena superfície de trocas gasosas. Essa característica é que aumenta a 

importância da pele como órgão respiratório. 

 

RÉPTEIS  

Os répteis têm o corpo recoberto por uma pele seca e praticamente impermeável. As células mais 

superficiais da epiderme são ricas em queratina, o que protege o animal contra a desidratação e 

representa uma adaptação à vida em ambientes terrestres. A pele pode apresentar escamas 

(cobras), placas (jacarés, crocodilos) ou carapaças (tartarugas, jabutis). A respiração dos répteis 

é pulmonar; seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras 

internas que aumentam a sua capacidade respiratória. Em sua maioria, os répteis são animais 

carnívoros; algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras. Eles possuem sistema 

digestório completo. O intestino grosso termina na cloaca. 

 

AVES 

 As aves conquistaram o meio terrestre de modo muito mais eficiente que os répteis. A principal 

característica que permitiu essa conquista foi, sem dúvida, a homeotermia, a capacidade de 
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manter a temperatura corporal relativamente constante à custa de uma alta taxa metabólica 

gerada pela intensa combustão de alimento energético nas células. Essa característica permitiu 

às aves, juntamente com os mamíferos, a invasão de qualquer ambiente terrestre, inclusive os 

permanentemente gelados, até então não ocupados pelos outros vertebrados. As aves variam 

muito em seu tamanho, dos minúsculos beija-flores a espécies de grande porte como o avestruz 

e a ema. Note que todos os pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros. 

 

MAMÍFEROS  

Os mamíferos formam o grupo mais evoluído e mais conhecido dos cordados. Nesta classe 

incluem-se as toupeiras, morcegos, roedores, gatos, macacos, baleias, cavalos, veados e muitos 

outros, o próprio homem entre eles. Todos (com raras exceções) apresentam o corpo coberto de 

pêlos e têm temperatura interna constante. Os cuidados com a prole são os mais desenvolvidos 

do reino animal e atingem o seu clímax com a espécie humana. São, ainda, extremamente 

adaptáveis, modificando o seu comportamento de acordo com as condições do meio. Uma 

característica única dos mamíferos é a capacidade de brincar. Os jovens mamíferos aprendem 

quase tudo o que necessitam saber para a sua vida adulta através de brincadeiras, onde as crias 

experimentam, entre si e com adultos, as técnicas de caça, luta e acasalamento. 

 

1- Defina: 

a) Vertebrados 

b) Invertebrados 

 

2- Relacione: 

(a) Poríferos  ( ) insetos 

(b) Cnidários  ( ) esponjas 

(c) Platelmintos  ( ) anêmonas-do-mar 

(d) Nematelmintos ( ) polvo e lula 

(e) Anelídeos  ( ) tênia 

(f) Moluscos  ( ) minhoca 

(g) Artrópodes  ( ) lombriga 

(h) Equinodermos ( ) estrela-do-mar 

 

3- Marque a opção que apresenta as características apresentadas pelos pexes: 

(a) Ter o corpo coberto de pelos 

(b) Apresentar escamas no corpo 

(c) Possuir dois tipos de respiração  

(d) Mamar quando pequenos 

4- Possuir glândulas mamárias é característica dos: 

(a) Equinodermos 

(b) Aves 

(c) Anfíbios 

(d) Mamíferos 

5- A capacidade de manter a temperatura constante é uma das características: 

(a) Aves 

(b) Aranhas 

(c) Peixes 

(d) equinodermos 
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UNIDADE 11 :Obtenção de nutrientes e energia 

 

 
SERES AUTÓTROFOS 

Seres autótrofos são os seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento utilizando 

a energia do sol, a água e os sais minerais, o gás carbônico CO2. 

 

SERES HETERÓTROFOS  

Seres Heterótrofos são os seres vivos que para conseguir o seu alimento precisam consumir um 

outro ser vivo. Por isso, os heterótrofos são consumidores, pois apenas consomem a energia e a 

matéria orgânica de outro ser vivo. Todos os animais, algumas bactérias, os protozoários e os 

fungos são heterótrofos. Os heterótrofos podem receber nomes diferentes conforme os seus 
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hábitos alimentares: Carnívoros (carne); Herbívoros (vegetais); Piscívoros (peixes); Granívoros 

(sementes); Onívoros (todos os alimentos). 

 

 

 


