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Método científico e níveis de organização em Biologia 

 

Resumo 

 

O método científico é utilizado para buscar explicações e respostas para os fenômenos observados na natureza. 

Ele pode ser: 

• Dedutivo, quando, a partir de observações gerais, se chega a uma conclusão específica. 

• Indutivo, quando, a partir de uma observação específica, cria-se um padrão geral. Este método nem sempre 

gera conclusões verdadeiras. 

 

As etapas do método científico são: 

1. a observação de um fato e coleta de dados;  

2. o questionamento sobre o que foi observado;  

3. a formulação de hipóteses que possam explicar o que foi observado;  

4. a realização de experimentos controlados a fim de obter maior confiança nos dados obtidos; 

5. elaboração de uma conclusão, verificando se a hipótese estava correta ou incorreta;  

6. divulgação dos resultados caso a hipótese esteja correta;  

7. a formulação de Teorias ou Leis científicas. 
 

Os níveis de organização em biologia ajudam a separar esta área da ciência, tão ampla, em partes menores, 

que podem ser estudadas em conjunto ou separadamente. Eles são, do menor para o mais abrangente: 

• Molécula: É a menor parte de uma substância com características e propriedades químicas 

• Célula: Unidade morfológica e funcional dos seres vivos. 

• Tecido: Células e substância intercelular que interagem para realizar suas funções. 

• Órgão: Conjunto de tecidos que interagem para a execução das suas funções. 

• Sistema: Conjunto de órgãos que irão se relacionar entre si. 

• Organismo: Conjunto de sistemas que irão formar o ser vivo em sua totalidade. 

• População: Organismos da mesma espécie que vivem em um mesmo local ao mesmo tempo. 

• Comunidade: Populações de diferentes espécies que vivem em um mesmo local ao mesmo tempo. 

• Ecossistema: Conjunto dos fatores bióticos (seres vivos) e abióticos (luz, temperatura, pH, etc.). 

• Biosfera: Conjunto de todos os ecossistemas da Terra. 
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Exercícios 

 

1. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, com a participação de mais de 800 
cientistas de vários países, o nível do Mar subiu aproximadamente 20 centímetros nos últimos 100 anos. 
Assinale a alternativa que apresenta a(s) hipótese(s) que poderia(m) ser considerada(s) a(s) causa(s) 
desse fenômeno. 

a) Baixas altitudes de ilhas no Oceano Pacífico, entre dois e três metros acima do nível do mar. 

b) Aumento da acidez nos oceanos e alteração das correntes marítimas. 

c) Expansão do volume da água por causa do aquecimento, e o derretimento do gelo da Antártica, 
Groenlândia e geleiras. 

d) Redução do volume de água em função do aquecimento do Planeta, que determina maior 
evaporação da água proveniente do derretimento do gelo da Antártica, Groenlândia e geleiras. 

e) Invernos rigorosos na Europa determinados pelo aquecimento global e pela modificação das 
correntes marítimas, e da concentração de gás carbônico. 

 
  

2. Utilizando-se de conceitos ecológicos, o diagrama abaixo ilustra resumidamente interações que 
constituem: 

 

a) Um ecossistema. 

b) Uma população. 

c) A biosfera. 

d) O meio ambiente. 

e) Uma comunidade. 
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3. No texto a seguir, reproduzido do livro Descobertas acidentais em ciências, de Royston M. Roberts 
(Campinas, Papirus, 1993), algumas frases referentes a etapas importantes na construção do 
conhecimento cientifico foram grifadas e identificadas por um numeral romano: 

“Em 1889, em Estrasburgo, então Alemanha, enquanto estudavam a função do pâncreas na digestão, 
Joseph Von Mering e Oscar Minkowski, removeram o pâncreas de um cão. No dia seguinte, um assistente 
de laboratório chamou-lhes atenção sobre o grande número de moscas voando ao redor da urina daquele 
cão. 

I. Curiosos sobre por que as moscas foram atraídas à urina, analisaram-na e observaram que esta 

apresentava excesso de açúcar. 

II. Açúcar na urina é um sinal comum de diabetes. Von Mering e Minkowski perceberam que estavam 

vendo pela primeira vez a evidência da produção experimental de diabetes em um animal. 

III. O fato de tal animal não ter pâncreas sugeriu a relação entre esse órgão e o diabetes. […] Muitas 

tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem sucesso até 1921. Dois pesquisadores, 

Frederick G. Bating, um jovem médico canadense, e Charles H. Best, um estudante de medicina, 

trabalhavam no assunto no laboratório do professor John J. R. MacLeod, n Universidade de Toronto. 

Eles extraíam a secreção do pâncreas de cães. 

IV. Quando injetaram os extratos (secreção do pâncreas) nos cães tornados diabéticos pela remoção 

de seu pâncreas, o nível de açúcar no sangue desses cães voltou ao normal, e a urina não 

apresentava mais açúcar”. 

 

A alternativa que identifica corretamente cada uma das frases grifadas com cada uma das etapas de 
construção do conhecimento cientifico é: 

a) I – hipótese; II – teste da hipótese; III – fato; IV - observação 

b) I – fato; II – teoria; III – observação; IV – teste da hipótese 

c) I – observação; II – hipótese; III – fato; IV – teste da hipótese 

d) I – observação; II – fato; III – teoria; IV – hipótese 

e) I – observação; II – fato; III – hipótese; IV – teste da hipótese 
  
 

4. Observa-se que as bananeiras inibem o crescimento de outras espécies de vegetais plantadas próximo 

a elas. Para verificar se essa inibição é provocada por uma substância produzida pelas bananeiras, o 

melhor procedimento será 

a) comparar o crescimento das outras espécies cultivadas com extrato de bananeiras, em ambiente 

com a mesma intensidade luminosa. 

b) comparar o crescimento das outras espécies em cultivos com e sem aplicação de extrato de 

bananeiras. 

c) comparar o crescimento das outras espécies cultivadas com extratos de bananeiras, em diferentes 

temperaturas. 

d) analisar quimicamente extratos das bananeiras e de outras espécies. 
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5. A sequência de níveis de organização da vida está colocada em ordem crescente de complexidade na 
opção: 

a) organismo - população - comunidade - ecossistema 

b) organismo - comunidade - população - ecossistema 

c) ecossistema - comunidade - população - organismo 

d) ecossistema - população - comunidade - organismo 

e) organismo - ecossistema - população - biosfera  
 
 

6. Um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo 

de ratos. Colocou então cinco ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos na vitamina 

em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu então que esta vitamina 

desempenha algum papel no crescimento e manutenção dos pelos. Sobre essa experiência podemos 

afirmar: 

a) A experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante pode 

não ser verdadeira. 

b) A experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas do método científico 

adequadamente. 

c) A experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle. 

d) O estudante não fez a experiência de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados. 

e) A experiência não foi correta porque a hipótese do estudante não era uma hipótese passível de ser 

testada experimentalmente. 

 
 

7. Desde há muito que o homem descobriu as desvantagens da falta de um planejamento das atividades; 

igualmente percebeu vantagens em trabalhar segundo uma ordem, empregando sutis processos de 

atividade racional e prática na resolução de seus problemas. O cientista também executa suas 

investigações desta forma, em etapas bem marcantes que, no conjunto, classifica-se como: 

a) Método Científico; 

b) atitudes científicas; 

c) conhecimento científico; 

d) grupo controle. 
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8. No nosso cotidiano, acontecem, geralmente, coisas que servem para ilustrar determinados estudos 
teóricos. 
A contextualização é um meio muito utilizado para enriquecermos nosso conhecimento. As figuras a 
seguir mostram elementos que exemplificam essa ideia. Observe-as. 

 

De acordo com as figuras e o assunto abordado, analise as alternativas a seguir e assinale a que 
REPRESENTA os passos correspondentes à experimentação (parte prática) evidenciada no 
desenvolvimento de uma pesquisa científica. 

a) I, II e III. 

b) I e III, apenas 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 
  
 
 

9. A descoberta dos microscópios de luz (óptico) e eletrônico permitiu muitos avanços nas diversas áreas 

da Biologia. Um microscópio de luz pode apresentar um poder de resolução 1200 vezes maior que o do 

olho humano e o eletrônico, 250 mil vezes. Utilizando-se um microscópio de luz, é correto afirmar que é 

possível observar os seguintes níveis de organização da vida: 

a) Populações, tecidos e átomos. 

b) Populações, moléculas e órgãos. 

c) Moléculas, átomos, e órgãos. 

d) Moléculas, organismos e células. 

e) Células, tecidos e organismos. 
 
 

10. Durante a aula de campo, a professora chamou a atenção para o fato de que, naquela área, havia 

inúmeros formigueiros, cada um deles de uma diferente espécie de formiga e todos eles interagindo 

pelos recursos daquela área. Em ecologia, cada formigueiro em particular, e o conjunto de formigueiros 

naquela área, referem-se, respectivamente, a: 

a) ecossistema e população. 

b) comunidade e ecossistema. 

c) população e ecossistema. 

d) comunidade e população. 

e) população e comunidade. 
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Gabarito 

 

1. C 
Com o aumento do mar, considerando que a quantidade de água no planeta não mudou, o mar só poderia 
ter aumentado devido ao degelo das calotas polares. 
 

2. A 
O Ecossistema engloba os seres vivos presentes na comunidade juntamente com os fatores abióticos 
como luminosidade, temperatura, água e nutrientes. 
 

3. E 
Teorias científicas são estruturas que explicam e interpretam os fenômenos da natureza. São o resultado 
de hipóteses ou leis testadas e confirmadas, com bastante critério, por diversos estudos e experimentos. 
Apesar de todo o critério para uma ideia conquistar o patamar de teoria, nenhuma pode ser considerada 
verdade absoluta, já que novas teorias podem ser formuladas, substituindo-a. 
 

4. B  
Para comparar se é eficaz o tratamento, este deverá comparar com o grupo controle, que não sofre a 
influência deste extrato. 
 

5. A  
O nível de complexidade se dá desde organismo, passando para população que é um conjunto de 
organismos da mesma espécie> após isso a comunidade que é um conjunto de diversas populações e 
ecossistema que juntam esses seres vivos com os fatores abióticos. 
 

6. C 
O grupo controle é essencial em estudos, pois vai entender como funciona um determinado experimento 
sem os fatores que poderiam ser influenciadores. 
 

7. A 
O método científico é um conjunto de processos que permitem tirar conclusões sobre um determinado 
acontecimento. 
 

8. D  
Os experimentos que respondem a pergunta na figura I está evidenciado em II e III. 
 

9. E  
Do microscópio é possível identificar desde células, tecidos, até microorganismos. 
 
 

10. E  
Cada formigueiro constitui uma população com o número de indivíduos de uma espécie. Um conjunto de 
formigueiros podem haver mais espécies constituindo assim uma comunidade. 

 

 

 


