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Características Gerais dos Seres Vivos 

 

Resumo 

 

A biologia é a ciência que estuda a vida. Os seres vivos são organismos formados por células, com um ciclo 

vital, com nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Também apresentam material 

genético (formado por ácidos nucleicos), bioquímica complexa (com compostos orgânicos e inorgânicos), 

metabolismo próprio (capacidade de anabolismo e catabolismo), capacidade de reprodução (seja sexuada 

ou assexuada) e de sofrer fatores evolutivos (como seleção natural, mutações...). 

A citologia é a área da biologia que estuda a célula e suas estruturas. A célula é uma unidade morfofisiológica 

dos seres vivos, sendo que elas podem apresentar formas e funções diferentes dependendo do organismo 

ou do tecido onde elas estão. As células podem ser divididas em dois principais grupos: as células 

procariontes (simples, com DNA circular disperso no citoplasma) e as células eucariontes (com envoltório 

nuclear, DNA linear e organelas membranosas). 

 

 

 
Mapa mental falando sobre citologia, com os diferentes tipos de células e seus componentes da membrana e organelas. Veja a 

construção passo a passo deste mapa mental neste vídeo. 

 
Organismos formados por células podem ser unicelulares (formados por uma única célula) ou pluricelulares 

(formados por mais de uma célula). No caso dos seres pluricelulares, o conjunto de células pode ou não 

formar tecidos. As células que compõe um tecido apresentam formas, características e funções semelhantes 

e interligadas. Os diferentes tecidos e suas estruturas são estudados pela área da histologia. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjH2xzCwNx0
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A multiplicação das células pode ocorrer por mitose ou por meiose. Cada tipo de divisão vai ocorrer em um 

momento diferente da vida dos seres vivos. Por exemplo, para o crescimento do corpo ocorrem mitoses, para 

aumentar o número de células sem perder a carga genética. Já para a produção dos gametas nos animais, 

ocorre a meiose, com a diminuição da quantidade de cromossomos para formar o óvulo ou o espermatozoide.  

Neste caso, também podemos ver a reprodução sexuada, onde há combinação (pela fecundação) de gametas 

para formar um novo organismo. Isso faz com que, apesar de um alto custo energético, este tipo de 

reprodução seja bom por gerar uma maior variabilidade genética (forma novas combinações de genes) ao 

longo das gerações. Na reprodução assexuada não há combinação de gametas, e os novos indivíduos são 

geneticamente iguais ao parental. 

 

 

 
 

Após a reprodução sexuada, a fusão dos gametas dá origem a um zigoto (A), que cresce em tamanho por divisões de mitose (B) até 
formar o embrião completo. 

 

 

A fisiologia envolve os sistemas, ou seja, a integração dos tecidos, órgãos e da bioquímica celular para que o 

organismo possa realizar suas funções vitais. Dentre os principais sistemas animais podemos citar o 

digestório, o respiratório, o circulatório, o nervoso, o endócrino, o reprodutor e o excretor. Cada organismo 

terá variações nestes sistemas, e isso auxilia não só a entender o funcionamento do corpo, mas também na 

organização taxonômica e no entendimento das relações evolutivas. Vale lembrar que os vegetais também 

podem apresentar órgãos e sistemas. 
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Exercícios 

 

1. Uma das questões ainda não respondidas pela Ciência é sobre a origem dos vírus, se teriam surgido 

antes ou depois das primeiras células procariontes. Os pesquisadores apontam evidências e 

apresentam argumentos em favor de cada uma das hipóteses, mas ainda não há resposta definitiva 

sobre o tema. Em uma discussão entre dois alunos sobre qual dos micro-organismos surgiu primeiro 

no mundo, bactérias ou vírus, cinco argumentos foram apresentados. Destes, o mais correto, de acordo 

com os conhecimentos acerca desses micro-organismos, é:  

a) as bactérias surgiram antes dos vírus porque os vírus não possuem enzimas que auxiliem na sua 

replicação.    

b) os vírus surgiram antes das bactérias porque eles apresentam poucas estruturas celulares.    

c) as bactérias surgiram antes dos vírus porque os vírus dependem das células para se 

reproduzirem.    

d) os vírus surgiram antes das bactérias porque eles próprios sintetizam energia para se 

reproduzirem.   

e) os vírus surgiram antes das bactérias porque todos eles possuem genoma de RNA e capsídeo 

proteico  

 

2. Sobre os bacteriófagos, é correto afirmar que são vírus  

a) que usam seu próprio metabolismo para destruir células hospedeiras humanas.     

b) de DNA ou de RNA que infectam organismos procariotos.     

c) cuja reprodução ou replicação, diferente dos demais vírus, ocorre no exterior de uma célula 

hospedeira.     

d) que causam catapora nos humanos e parasitam bactérias 

e) são parasitas extracelulares obrigatórios. 

 

3. A Biologia é a ciência responsável por estudar a vida. Nesse sentido, a constituição celular surge como 

característica básica dos seres vivos. Conhecer as células e diferenciar os tipos celulares é importante 

para entender a forma como os seres vivos se desenvolveram e evoluíram no planeta. As bactérias, por 

exemplo, são constituídas por células procarióticas, enquanto os fungos são formados por células 

eucarióticas. São elementos presentes em células procarióticas   

a) citoesqueleto, DNA, RNA e carioteca.     

b) ribossomos, RNA, mitocôndria e núcleo.     

c) membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos.     

d) membrana plasmática, membrana nuclear, DNA e citoplasma.     

e) membrana plasmática, citoesqueleto, retículo endoplasmático e cloroplastos. 
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4. Considerando as principais características dos domínios Bacteria, Archaeae e Eukarya, assinale a 

afirmação verdadeira.  

a) Bacteria são eucariontes e incluem bactérias e cianobactérias; Archaeae são eucariontes e 

incluem as arqueas capazes de viver em condições extremas; e Eukarya são eucariontes e incluem os 

reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia.    

b) Bacteria são procariontes e incluem bactérias e cianobactérias; Archaeae são procariontes e 

incluem as arqueas capazes de viver em condições extremas; e Eukarya são eucariontes e incluem os 

reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia.    

c) Bacteria são procariontes e incluem bactérias e cianobactérias; Archaeae são eucariontes e 

incluem as arqueas capazes de viver em condições extremas; e Eukarya são eucariontes e incluem os 

reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia.    

d) Bacteria são procariontes e incluem bactérias e cianobactérias; Archaeae são eucariontes e 

incluem as arqueas capazes de viver em condições extremas; e Eukarya são procariontes e incluem os 

reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia. 

 

 

5. Relacione, corretamente, os tipos celulares apresentados com suas respectivas características, 

numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 

 

1) Células eucariontes 

2) Células procariontes 

 

(    )  Apresentam cromossomos que não são separados do citoplasma por membrana. 

(   )  Não apresentam membranas internas no citoplasma. A invaginação da membrana plasmática é 

motivo de controvérsia entre pesquisadores. 

(     )  Por serem células mais complexas, apresentam tamanho maior. 

(      )  Apresentam uma complexa rede de tubos e filamentos que define sua forma e permite a realização 

de movimentos. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

a) 2, 1, 2, 2.    

b) 2, 2, 1, 1.    

c) 1, 2, 1, 2.     

d) 1, 2, 2, 1. 
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6.  Leia o texto a seguir: 

 

As bactérias empregaram o oxigênio reativo para aprimorar os processos celulares de transformação 

de energia, no que talvez constitua o maior exemplo de reciclagem de todos os tempos, cumprindo as 

seguintes etapas: oxidando o material que produziam, ao aprisionarem a energia da luz, as bactérias 

fotossintéticas roxas aumentaram sua capacidade de metabolizar ATP, o composto de armazenagem 

de energia usado por todas as células de todos os seres vivos. Decompondo as moléculas orgânicas e 

produzindo dióxido de carbono e água, as bactérias desviaram a combustão natural do oxigênio para 

seus próprios fins. Os organismos fermentadores foram atacados por bactérias, que usavam oxigênio 

e se multiplicaram em seu interior. É provável que os invasores - linhagem roxa – tenham sido as 

protomitocôndrias, que, alimentadas e protegidas num meio ambiente vivo, poderiam sair-se melhor, 

não destruindo seus hospedeiros, intolerantes ao oxigênio. 

 
Fonte: MARGULIS, L.; SAGAN, D. O que é vida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2002. (Adaptado). 

 

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Os quatro processos celulares de transformação de energia nos seres vivos envolvem a luz do sol. 

São divididos em dois grupos: os de incorporação de energia, a exemplo da respiração e 

fermentação, e os de liberação de energia, tais como fotossíntese e quimiossíntese.     

b) Em média, duas moléculas de ATP são produzidas pela respiração de uma molécula de glicose, 

enquanto essa mesma quantidade de glicose, com a evolução da fermentação, passou a gerar até 

36 moléculas de ATP.    

c) Admitir uma hipótese heterotrófica para explicar a origem dos seres vivos implica a aceitação da 

ocorrência de reações químicas muito mais complexas, pois o metabolismo dependia da presença 

de oxigênio, com rendimento energético menor e, consequentemente, menor descendência.    

d) Por causa de mutações no material genético de seres heterótrofos, surgiram células autótrofas 

com a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir do uso de gás carbônico e de água 

do ambiente, utilizando a luz solar como fonte de energia para a síntese de matéria orgânica.    

e) Atualmente, apesar de as mitocôndrias possuírem o seu próprio DNA linear e continuarem a se 

reproduzir como bactérias, o parasitismo se tornou permanente. Assim, ela não pode sobreviver 

sozinha, embora sua hospedeira o faça. 
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7. A partir da década de 90, foi proposta a classificação dos seres vivos em 3 domínios: Archaea, Bacteria 

e Eukarya. 

Sobre esses seres vivos, considere o quadro abaixo 

 
 

Assinale a alternativa que, completando o quadro, contém a sequência de palavras que substitui 

corretamente os números de 1 a 4, de acordo com algumas das principais características de cada um 

desses grandes grupos.  

a) ausente – ausentes – sim – sim    

b) ausente – presentes – sim – sim    

c) ausente – ausentes – sim – não    

d) presente – presentes – não – sim    

e) presente – ausentes – não – não 

 

  

8. Os primeiros organismos a habitar a Terra foram os procariontes, que viveram, há 3,5 bilhões de anos. 

Durante toda sua longa história evolutiva, as populações procarióticas foram (e continuam a ser) 

sujeitas à seleção natural em todos os tipos de ambientes, resultando em sua enorme diversidade atual. 

 

A partir dos conhecimentos a respeito do reino que possui organismos com essa organização 

procariótica, é possível afirmar que  

a) seus representantes vivem exclusivamente isolados em meios específicos.    

b) ele é dotado de uma grande diversidade metabólica e seus representantes são unicelulares.    

c) seus representantes possuem DNA circular, ribossomos 80S e parede celular.    

d) os organismos autótrofos desse reino são exclusivamente fotossintéticos.    

e) a expressão do potencial biótico dos seus representantes não possui fatores limitantes. 
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9. Todas as células procarióticas apresentam a mesma estrutura básica e, embora menos complicadas 

do que as células eucarióticas, são funcionalmente complexas, realizando milhares de transformações 

bioquímicas. Assinale a alternativa que mostra uma estrutura ou elemento não encontrado nos 

procariotos.  

a) Membrana plasmática que limita a célula, regulando o tráfego de materiais entre o meio interno 

e externo e separando-a do ambiente.    

b) Região chamada de nucleoide, que contém o material hereditário da célula.    

c) Citosol, formato majoritariamente por água, íons dissolvidos e pequenas macromoléculas 

solúveis, como as proteínas.    

d) Ribossomos, grânulos de aproximadamente   de diâmetro, responsáveis pela síntese de 

proteínas.    

e) Citoesqueleto interno, que mantém a forma da célula e movimenta a matéria. 

 

10. Relacione os exemplos de seres vivos da primeira coluna com o grau de complexidade de sua estrutura 

celular da segunda coluna. 

 

 
 

A alternativa contendo a associação correta está em:  

a) 1B, 2B, 3A, 4A, 5C.    

b) 1C, 2C, 3B, 4A, 5C.    

c) 1A, 2A, 3A, 4C, 5B.    

d) 1A, 2B, 3C, 4B, 5B.    

e) 1B, 2A, 3C, 4C, 5C.    
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Gabarito 

 

1. C 

O argumento mais correto é que as bactérias surgiram antes dos vírus, pois esses dependem de células 

para se reproduzirem, sendo parasitas intracelulares obrigatórios.  

 

2. B 

Os bacteriófagos são vírus de DNA ou de RNA que infectam organismos procarióticos como bactérias, 

arqueas e cianobactérias.   

 

3. C 

As células procarióticas são mais simples que as eucarióticas; o citoplasma das células procarióticas não 

possui estruturas membranosas nem núcleo, o material genético, DNA, não possui envoltório nuclear, a 

carioteca, ficando mergulhado diretamente no citoplasma; além disso, essas células apresentam 

membrana plasmática e ribossomos (grânulos não membranosos constituídos por proteínas associadas 

a RNA, cuja função é produzir proteínas). 

 

4. B 

Bactérias são organismos unicelulares e procariontes, incluindo archaea, bactérias e cianobactérias. 

Eukarya são eucariontes e incluem os reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia. 

 

5. B 

As células procarióticas de bactérias e cianobactérias não possuem núcleo organizado ou organelas 

membranosas. As eucarióticas apresentam o núcleo organizado, organelas membranosas e não 

membranosas. 

 

6. D 

As mutações sofridas pelas células permitiram o aparecimento do metabolismo autotrófico capaz de 

produzir matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. 

 

7. B 

As Archaeas são procariontes e não apresentam o envoltório nuclear. Eukarya compreende os organismos 

eucariontes, cujas células apresentam organelas envolvidas por membranas. As bactérias são, em sua 

maioria, envolvidas por uma parede de peptidioglicano, enquanto as Archaeas vivem em ambientes com 

condições extremas. 

 

8. B 

Os organismos procarióticos são unicelulares com grande diversidade metabólica. Existem procariotos 

autótrofos e heterótrofos. Entre os autótrofos há fotossintetizantes e quimiossintetizantes. Dentre os 

heterótrofos há representantes aeróbios, anaeróbios e facultativos. 

 

9. E 

Tanto células procarióticas quanto células eucarióticas possuem membrana plasmática, nucleoide, citosol 

e ribossomos. O citoesqueleto é encontrado apenas nas células eucarióticas. 

 

10. E 

A associação correta, de cima para baixo, é: 1B, 2A, 3C, 4C e 5C. 


