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1. Analise a representação de uma célula animal e responda ao que se pede abaixo.  

Avitis Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Representação esquemática de uma célula animal típica, com destaque para algumas de suas estruturas. 

(Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia.) 

a) Identifique o nome das estruturas indicadas na imagem e a função que cada uma delas 

desempenha. Complete o quadro a seguir com essas informações  

 

 Nome da estrutura Função 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
 
 

 

7 
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b) Faça um esquema de célula vegetal e compare-o com a célula animal representada 

anteriormente. Cite duas estruturas da célula vegetal que não ocorrem na célula animal  

e diga a função de cada uma delas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente as estruturas representadas na ilustração, 
como  
é mostrado a seguir, e explica corretamente as funções de cada uma delas. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
1. Citoplasma: região da célula na qual estão imersas as organelas membranosas. 
2. Complexo golgiense: organela relacionada com a modificação das substâncias 
produzidas pelo retículo endoplasmático, armazenamento e envio de algumas dessas 
substâncias para fora da célula. 
3. Ribossomo: organela na qual ocorre a produção de proteínas. 
4. Núcleo: região da célula delimitada pelo envelope nuclear, que separa o material 
nuclear, como os cromossomos, do restante do conteúdo celular. 
5. Retículo endoplasmático: relacionado à produção de certas substâncias e à 
distribuição delas pela célula. 
6. Mitocôndria: responsável pela respiração celular, processo por meio do qual a célula obtém 
energia. 
7. Membrana plasmática: delimita a célula e funciona como barreira protetora que 
separa o conteúdo da célula do ambiente externo. 
b) O estudante pode indicar vacúolo central, cloroplasto ou parede celular. Funções 
dessas estruturas: 
Cloroplasto: responsável pela fotossíntese – processo por meio do qual a célula obtém 
energia nas plantas. 
Vacúolo: armazena água e substâncias celulares dissolvidas. 
Parede celular: envoltório mais externo à membrana celular e mais espesso, o que 
confere maior resistência e menor flexibilidade da célula vegetal. 

50% 
O estudante lista corretamente as estruturas da célula animal, mas não apresenta as 
estruturas da célula vegetal que diferenciam este tipo de célula da célula animal; ou vice-
versa. 

0% 
O estudante não lista corretamente as estruturas da célula animal nem apresenta as 
estruturas da célula vegetal que diferenciam este tipo de célula da célula animal. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não sabem identificar e explicar as funções das 
principais estruturas celulares, nem identificar as diferenças entre células animais e de plantas. 
Proponha a eles que pensem em como poderiam representar uma célula animal e uma vegetal 
num modelo tridimensional, porém com parte da célula removida, para mostrar suas estruturas 
internas. Divida a turma em grupos de cinco estudantes e peça que representem as célula com os 
materiais que eles escolheram  sob sua orientação. Em seguida, os estudantes devem escrever o 
nome e a função de cada estrutura em um pedaço de papel e fixá-lo, com um palito, na estrutura 
correspondente da célula representada por eles. Por fim, solicite que indiquem a importância de 
cada estrutura para o funcionamento correto da célula e do organismo como um todo. 

 

2. As representações abaixo mostram diferentes tipos de célula humana. Independentemente de seu 
tamanho, formato ou função, todas essas células apresentam algumas estruturas em comum. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

 

Neurônio Célula muscular 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

  
 

Célula epitelial Neutrófilo 

Representações de diferentes tipos de célula humana. (Elementos representados  

em tamanhos não proporcionais entre si. Cores fantasia.) 
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a) Identifique duas estruturas que podem ser encontradas em todas as células representadas 

acima. 

b) Explique a importância das células para os seres vivos. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica duas estruturas que podem ser encontradas em todas  
as células representadas nas imagens, como membrana plasmática, citoplasma  
ou núcleo. 
b) O estudante explica que a célula é a menor fração da matéria viva, sendo a 
unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 

50% 
O estudante identifica, corretamente, duas estruturas que podem ser encontradas 
em todas as células representadas nas imagens, mas não explica a importância das 
células para os seres vivos. Ou vice-versa.  

0% 
O estudante não identifica corretamente as estruturas que podem ser encontradas 
em todas as células representadas nas imagens. Além disso, ele também não explica 
a importância das células para os seres vivos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não sabem identificar e explicar as 
funções das principais estruturas celulares.  
Leve para a sala de aula pelo menos cinco imagens de diferentes tipos de células humanas 
(neurônio, espermatozoide, neutrófilo, células epiteliais, células musculares, entre outras). 
Divida a turma em grupos e distribua algumas das imagens para cada grupo. Em seguida, 
peça que identifiquem as principais estruturas presentes nos tipos de célula representadas 
nas imagens do grupo de que fazem parte. Por fim, solicite a cada grupo que descreva para  
o restante da turma as estruturas que estão presentes nos tipos de célula representadas, 
sem mostrar as imagens para a turma. Os colegas dos outros grupos devem tentar adivinhar 
qual é o tipo de célula com base nas descrições relatadas. Leve-os a compreender, ao final,  
a teoria celular que diz que todos os organismos são formados por células.  
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3. Observe as células representadas na imagem a seguir e responda às questões.  

Pixabay/<pixabay.com> 

  

Representação dos glóbulos vermelhos (ou hemácias) na corrente sanguínea. Cores fantasia. 

a) Este tipo de célula é capaz de se dividir? Por quê?  

b) Qual é a importância deste tipo de célula para o organismo?  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica, corretamente, que as hemácias não são capazes de se dividir 
porque são células anucleadas.  
b) O estudante explica, corretamente, que as hemácias são células que transportam 
o gas oxigênio e o gás carbônico no organismo. 

50% 
O estudante apenas explica que as hemácias não são capazes de se dividir por serem 
células anucleadas ou apenas identifica a importâncias dessas células no transporte 
de gases pelo organismo.  

0% 
O estudante conclui, equivocadamente, que as hemácias são capazes de se dividir e 
não identifica a importâncias dessas células no transporte de gases pelo organismo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem que as hemácias não 
têm núcleo e/ou a importância dele no processo de divisão celular, além de não 
compreenderem a importância dessas células para o organismo.  
Peça que façam uma pesquisa, em livros de Ciências e sites confiáveis, sobre as principais 
características das hemácias e a importância delas para o organismo. Em seguida, proponha 
uma discussão sobre o motivo de essas células não sofrerem divisão celular e terem tempo 
de vida curto. Por fim, explique algumas causas de alterações no número de hemácias no 
organismo e a importância da realização de exames de rotina para a verificação da 
quantidade dessas células no sangue.  
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4. Ao analisar uma amostra de sangue no microscópio eletrônico, um pesquisador encontrou dois  
tipos diferentes de microrganismos unicelulares e registrou as principais estruturas celulares  
observadas nesses seres vivos, conforme mostrado no quadro a seguir. 

Estruturas celulares encontradas em dois tipos de microrganismos 

Estruturas celulares Microrganismo do tipo 1 Microrganismo do tipo 2 

Nucleoide Presente Ausente 

Citoplasma Presente Presente 

Membrana plasmática Presente Presente 

Organelas membranosas Ausente Presente 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

• Qual desses microrganismos é uma bactéria? Justifique sua resposta.  

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

O estudante compreende que o microrganismo do tipo 1 é uma bactéria.  
Na célula bacteriana, o material genético fica disperso no citoplasma, em uma 
região denominada nucleoide. Além disso, as bactérias não apresentam organelas 
membranosas. 

50% 

O estudante compreende que o microrganismo do tipo 1 é uma bactéria, mas  
não consegue justificar corretamente que isso se deve à presença do nucleoide  
e à ausência de organelas membranosas, estas observadas apenas nos seres 
eucariontes. 

0% 
O estudante identifica o microrganismo do tipo 2 como sendo uma bactéria,  
o que não está correto, já que o microrganismo do tipo 2 não apresenta nucleoide, 
conforme mostrado na tabela.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem as diferenças 
existentes entre as estruturas celulares de procariontes e eucariontes.  
Peça que, individualmente, elaborem modelos de células por meio de desenhos, 
demonstrando todas as estruturas presentes nas células de plantas, fungos, animais  
e bactérias. Em seguida, solicite que elaborem tabelas comparativas dos diversos tipos 
celulares, mostrando, assim, capacidade de diferenciar e identificar células de variados  
seres vivos.  
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5. Observe a imagem e responda às questões a seguir. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Ilustração esquemática da formação de alguns tecidos humanos. Cores fantasia. 

 

a) Como são chamados os processos 1 e 2 representados na imagem? 

b) Cite uma característica de cada um dos tecidos representados na imagem.   

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), 
que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de 
organização. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 2 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante entende como ocorre o processo de formação dos tecidos e identifica, 
corretamente, o processo 1 como mitose e o processo 2 como diferenciação celular.  
b) O estudante cita, corretamente, uma característica de cada um dos tecidos. 

Tecido epitelial: formado por células firmemente aderidas umas às outras, com 
pouca ou nenhuma substância entre as células.  
Tecido conjuntivo: apresenta células imersas em grande quantidade de matriz 
extracelular, sintetizada pelas próprias células do tecido.  
Tecido muscular: formado por células alongadas, denominadas fibras musculares.  
Tecido nervoso: formado pelos neurônios e pelas células da glia, sendo a matéria 
extracelular praticamente inexistente. 

50% 
O estudante apenas identifica os processos 1 e 2 ou apenas cita uma característica 
de cada um dos tecidos representados no esquema.  

0% 
O estudante não identifica os processos 1 e 2 e cita características incorretas para 
cada um dos tecidos representados.  
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem o processo de formação 
dos tecidos humanos, nem reconhecem as características dos diferentes tecidos encontrados 
no organismo.  
Divida a turma em quatro grupos e peça que representem, por meio de desenhos ou, caso seja 
possível, com massa de modelar, o processo de divisão celular por mitose, a partir de uma célula 
inicial. Recomende que realizem a divisão até se obter um total de oito células. Depois, cada grupo 
fica responsável por “fazer o processo de diferenciação” das oito células ainda não diferenciadas 
em células de um dos tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. O processo de 
diferenciação deve ser representado por meio de esquemas (no papel) ou com as formas da 
massa de modelar. Cada uma das oito células deverá ser modificada nas células do tecido 
atribuído a cada grupo. Em seguida, os grupos devem apresentar à classe como são as células do 
tecido que estudaram, como elas se organizam, além de citar algumas das funções do tecido 
apresentado. Ao final, faça um resumo dialogado com a turma, tirando as dúvidas que surgirem. 
Solicite aos estudantes que formulem hipóteses sobre como ocorre o processo de cicatrização da 
pele após uma lesão e, depois que eles realizarem esta atividade, conversem a respeito do 
processo de cicatrização da pele e do processo de regeneração dos tecidos epitelial e conjuntivo.  

 

6. Observe as imagens a seguir e analise as afirmativas. 

A 
Reprodução/<commons.wikimedia.org> 

B 
Dr. Mae Melvin, USCDCP/Pixnio/<pixnio.com> 

    

Fotomicrografia eletrônica de varredura de glóbulo 

vermelho (à esquerda, com cerca de 0,007 milímetro 

de diâmetro) e glóbulo branco (à direita, entre  

0,008 e 0,02 milímetro de diâmetro),  

colorida artificialmente. 

Fotomicrografia de luz de glóbulos vermelhos  

e glóbulos brancos, corados para evidenciar  

o núcleo celular. 

Células observadas ao microscópio. 

I. As imagens A e B foram obtidas por equipamentos formados por lentes que aumentam a 

imagem do que se está observando.  

II. O equipamento utilizado para obter a imagem A permite a visualização de materiais vivos.  

III. O equipamento utilizado para obter a imagem A tem potencial de aumento muito superior 

ao utilizado para obter a imagem B. 

IV. O equipamento utilizado para obter a imagem B permite a visualização da estrutura da 

membrana plasmática. 
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Está correto apenas o que se afirma em:  

a) I e III. 

c) II e IV. 

d) I e IV. 

e) II e III.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que as afirmativas I e III estão 
corretas, pois as imagens foram obtidas por microscópios, os quais são formados por 
lentes que aumentam as imagens, e que o microscópio eletrônico utilizado para 
obtenção da imagem A tem um potencial de aumento muito superior que o do 
microscópio de luz utilizado para obter a imagem B. Compreende também que as 
afirmativas II e IV estão incorretas, já que o microscópio eletrônico não possibilita a 
visualização de materiais vivos em razão da necessidade de preparo da amostra, e que 
o microscópio de luz não possibilita a visualização da estrutura da membrana 
plasmática  em razão de sua menor capacidade de aumento. Ao microscópio de luz 
podemos notar os limites das células e inferir que há uma estrutura que a delimita, mas 
não conseguimos ver a membrana plasmática. 

b 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as afirmativas II e IV 
estão incorretas, já que o microscópio eletrônico não possibilita a visualização de 
materiais vivos em razão da necessidade de preparo da amostra e o microscópio de luz 
não possibilita a visualização das estrutura da membrana plasmática em razão de sua 
capacidade de aumento. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa IV está 
incorreta, já que o microscópio de luz não possibilita a visualização da membrana 
plasmática em razão de sua menor capacidade de aumento. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa II está 
incorreta, já que o microscópio eletrônico não possibilita a visualização de materiais 
vivos em razão da necessidade de preparo da amostra. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem o funcionamento dos 
microscópios e não conseguem diferenciar as imagens obtidas com o microscópio de luz das 
obtidas com o microscópio eletrônico.  
Divida a turma em grupos e entregue o esquema de um microscópio de luz para cada grupo. 
Peça aos estudantes que identifiquem as principais partes e expliquem como ocorre o 
aumento das imagens – multiplicando o valor da ampliação da objetiva pelo valor da ocular. 
Em seguida, entregue imagens obtidas com microscópio de luz e microscópio eletrônico e 
solicite que indiquem qual o equipamento utilizado para a obtenção de cada imagem. Peça 
que pesquisem como se prepara um material para ser observado ao microscópio eletrônico 
para que percebam que só se pode estudar material biológico fixado, ou seja, material 
biológico não vivo. Depois, dialogando com todos, pergunte que tipo de microscópio usariam 
se quisessem ver um ser microscópico se deslocar. Pergunte também que tipo de 
microscópio eles usariam para descobrir a cor de uma célula viva de planta (nesses dois 
casos, o microscópio de luz é o mais indicado, pois ele possibilita estudar organismos vivos e 
também verificar a cor natural dos organismos). Diga a eles que as células mostradas nas 
imagens estão coradas artificialmente, comentando que as imagens obtidas ao microscópio 
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eletrônico são em tons de preto e branco e que só depois as imagens são coloridas 
artificialmente – em um processo de tratamento de imagens. Assim, não se consegue 
analisar a cor natural das células ou de objetos ao microscópio eletrônico. Com o 
microscópio de luz podemos ver a cor natural ou não, dependendo do tipo de preparação 
que se faz. Na fotografia apresentada, as células foram fixadas – portanto são células não 
vivas – e coradas com corantes especiais para evidenciar o núcleo. Na imagem, é possível ver 
que os glóbulos vermelhos não têm núcleo, porém os glóbulos brancos têm. O núcleo é 
visível como a estrutura mais corada em tom de roxo, dentro da célula.       

 

7. O pesquisador brasileiro Carlos Chagas descobriu, em 1907, nas fezes de um inseto conhecido 
como barbeiro, o microrganismo mostrado a seguir. Ao microscópio, ele analisou uma preparação 
devidamente corada do conteúdo do intestino do barbeiro e pôde notar a presença de um 
microrganismo parasita que denominou Trypanossoma cruzi. Depois, em 1909, conseguiu 
encontrar o mesmo microrganismo no sangue de uma menina doente.  

J. Pinto/Biblioteca Virtual Carlos Chagas PD - DPD Image Library/Wikipedia 

   

Carlos Chagas (1879-1934) em seu laboratório. Fotomicrografia do Trypanossoma cruzi 

(comprimento entre 0,016 e 0,021 milímetro)  

numa amostra do interior do intestino do barbeiro. 

Com seus estudos, Chagas conseguiu um feito único na história da Medicina, pois descobriu: o 
parasita e seu ciclo de vida; o vetor, ou seja, o organismo que transmite a doença, no caso o 
barbeiro; os hábitos de vida do barbeiro; e em quais animais o parasita pode ser encontrado. Além 
disso, descreveu como é a doença, que passou a ser chamada de doença de Chagas.  

Assim, a descoberta do parasita causador da doença de Chagas:  

a) é uma descoberta ao acaso e só foi possível após o desenvolvimento do microscópio eletrônico.  

b) é um importante marco na história da Medicina e um exemplo do impacto do 

desenvolvimento tecnológico pelo aperfeiçoamento dos microscópios. 

c) é uma descoberta ao acaso que possibilitou que fosse produzida a vacina contra a doença. 

d) é um importante marco na história da Medicina e dependeu da análise a olho nu do sangue 

humano.  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a descoberta de 
Carlos Chagas foi intencional, uma vez que o cientista buscava o agente causador da 
doença e que a imagem foi obtida porque ele utilizou um microscópio de luz (o 
microscópio eletrônico de transmissão não possibilita a análise de organismos vivos). 

b 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que essa descoberta foi um 
marco muito importante na história da Medicina e que a imagem foi obtida com um 
microscópio de luz, o qual possibilitou diferenciar a célula do tripanossomo das células 
do barbeiro, ocasionando a identificação do causador da doença de Chagas. 

c 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a descoberta de 
Carlos Chagas foi intencional, uma vez que o cientista buscava o agente causador da 
doença, mas percebe que a partir dessa descoberta começou a ser produzida a vacina 
contra a doença de Chagas. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que, para a descoberta 
desse microrganismo, é necessário o uso de um microscópio, pois não é possível 
observá-lo a olho nu. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem os impactos do 
desenvolvimento tecnológico na ciência, relacionando a invenção do microscópio ao estudo 
das células – o exemplo dado se refere exatamente a isso, e é um dos mais importantes 
exemplos ligados à saúde pública. Contudo, além do microscópio, o valor dessa descoberta 
também está ligado à lógica do pesquisador na associação de vários fatores.  
Divida a turma em grupos e peça que pesquisem como ocorreu a descoberta da doença de 
Chagas e que instrumentos existiam na época para este tipo de estudo. De posse dessas 
informações, solicite aos estudantes que elaborem uma apresentação contando como foi essa 
descoberta e relacione tal feito com o impacto do desenvolvimento tecnológico na ciência, que 
só foi possível graças ao desenvolvimento dos microscópios no estudo das células. 
Alguns sites que podem ser indicados aos estudantes são: 
- http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252008000200005 
- http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=109&sid=7 
Acesso em: set. 2018. 

  

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252008000200005
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=109&sid=7
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8. Observe a imagem:  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Representação esquemática de algumas estruturas envolvidas na respiração. Cores fantasia. 

A respeito dessa imagem, foram feitas as seguintes afirmativas: 

I. O menor nível de organização que pode ser observado é o sistema. 

II. As estruturas destacadas constituem o sistema respiratório. 

III. É possível observar na imagem quatro níveis de organização. 

IV. As estruturas destacadas são constituídas de tecidos.   

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II.  

b) I e III. 

c) III e IV. 

d) II e IV. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), 
que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de 
organização. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa I está 
incorreta, uma vez que o sistema é o maior nível de organização representado na 
imagem. 

b 

O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as afirmativas I e III 
estão incorretas, já que o sistema é o maior nível de organização representado na 
imagem e é possível visualizar na imagem apenas dois níveis de organização (órgão e 
sistema). As células e os tecidos não estão visíveis neste esquema. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a afirmativa III está 
incorreta, uma vez que é possível visualizar, na imagem, apenas dois níveis de 
organização (órgão e sistema). 

d 

O estudante que seleciona esta alternativa compreende que as afirmativas II e IV estão 
corretas, pois os órgãos destacados são constituídos por tecidos e constituem o sistema 
respiratório. Compreende também que as afirmativas I e III estão incorretas, já que o 
sistema é o maior nível de organização representado na imagem e que nela é possível 
visualizar apenas dois níveis de organização (órgão e sistema). 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem a identificação dos 
níveis de organização em ilustrações e o que pode ser observado em diferentes escalas. Na 
figura não é possível ver, na escala em que ela foi representada, as células e os tecidos, mas 
podem ser vistos órgãos e o sistema.  
Divida turma em quatro grupos e peça a cada grupo que desenhe um nível de organização 
nas seguintes escalas: célula epitelial – 0,1 cm; um trecho do tecido epitelial com extensão 
de 10 cm. Agora, peça que desenhem cada um dos pulmões e a traqueia como na figura, de 
modo que eles tenham o tamanho natural em relação ao próprio corpo. Depois, solicite que 
ordenem os níveis de organização do menos complexo ao mais complexo. Neste caso serão 
representados apenas o tecido epitelial e os pulmões e a traqueia do sistema respiratório. 
Comente isso com os estudantes, dizendo que os órgão são formados pela reunião de 
tecidos relacionados a determinada função e que, nos órgãos representados, há outros 
tecidos, como o conjuntivo. Comente ainda que o sistema respiratório tem outros órgãos, 
como os mostrados na figura. Associe os desenhos que eles produziram com a figura 
apresentada de modo que possam perceber que, na escala da imagem, não se pode notar 
células e tecidos. Proponha que eles citem outros sistemas do corpo humano e que 
percebam que os níveis de organização por eles representados se repetem. Além disso, 
comente que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis  
de organização.  
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9. Analise as imagens a seguir. 
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Alga verde filamentosa (comprimento  

médio de 30 centímetros). 

Bactérias (comprimento médio entre  

0,0002 e 0,0015 milímetro). 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

  
 

Ameba (comprimento médio entre  

0,07 e 0,08 milímetro). 

Cogumelos (com cerca de  

10 centímetros de altura). 

Os organismos aqui mostrados pertencem a grupos distintos de seres vivos, porém foram representados  

do mesmo tamanho – o tamanho real de cada um deles está na legenda de cada figura. 

Com base na interpretação das imagens e conhecendo seus tamanhos em escala real – além, é 
claro, de seus conhecimentos a respeito da organização do corpo dos seres vivos  –, assinale a 
alternativa correta. 

a) Todos os organismos apresentados são formados por célula, sendo a ameba e a bactéria 

unicelulares visíveis ao microscópio e os demais multicelulares visíveis a olho nu. 

b) A célula é a unidade que forma o corpo de todos os seres vivos exceto o das bactérias, pois 

elas só são visíveis ao microscópio eletrônico. 

c) A célula forma o corpo de organismos microscópicos, como o da alga filamentosa e o do 

cogumelo, e macroscópicos, como o da ameba e o da bactéria. 

d) O tamanho da célula é sempre o mesmo tanto em organismos microscópicos quando em 

macroscópicos, sejam eles unicelulares, sejam multicelulares. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a célula é a unidade básica 
da vida e que existem organismos unicelulares – que só podem ser observados com 
auxílio de microscópios – e multicelulares. 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as bactérias são 
formadas por célula, já que são seres vivos. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que os seres microscópicos são 
aqueles que precisam ser vistos com auxílio do microscópio (ameba e bactéria) e 
macroscópicos são aqueles que podem ser vistos a olho nu (alga filamentosa e cogumelo). 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o tamanho das células 
pode variar entre os organismos, sejam unicelulares, sejam multicelulares. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem que todos os 
organismos vivos são compostos de células, sejam unicelulares, sejam multicelulares. Além 
disso, eles podem apresentar dificuldade em compreender que o tamanho dos seres vivos  
varia e que as escalas são importantes em desenhos ou esquemas para compreender qual é o 
tamanho de cada ser vivo representado. Leve para a sala de aula fotografias e esquemas de 
vários microrganismos unicelulares, em que sejam representadas as estruturas externas e  
as internas, para que eles observem que se trata apenas de uma célula. Peça a eles que,  
em grupo, identifiquem estruturas das células dos unicelulares que são comuns a todas as 
células de todos os seres vivos, como a membrana plasmática. Leve também esquemas de 
tecidos de animais para que percebam a presença de muitas células semelhantes e que 
atuam em conjunto para exercer determinada função. Trabalhe com os estudantes as escalas 
apresentadas na atividade. Eles, com sua ajuda, podem calcular, por exemplo, quantas vezes 
o cogumelo é maior que uma bactéria. Para isso, basta dividir 3 cm por 2 µm; fazendo as 
devidas conversões das medidas, obtemos 30 000 µm/2 µm, o que resulta em 15 000. 
Portanto, o cogumelo é 15 000 vezes maior que a bactéria. Se julgar pertinente, solicite que 
façam os mesmos cálculos para outros pares de organismos para que compreendam melhor 
a relação entre tamanhos. 
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10. Observe os esquemas a seguir. 

I 
Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

II 
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Bactéria. Célula animal. 

Os esquemas retratam, respectivamente, uma bactéria – organismo unicelular – e a célula de um animal –  

que são seres vivos multicelulares. Apesar de representarem grupos de seres vivos distintos, é possível 

identificar algumas semelhanças entre os esquemas, como a presença de membrana plasmática e citoplasma. 

(Esquemas e elementos sem proporção de tamanho entre si. Cores fantasia.)  

A respeito dos esquemas, indique a alternativa correta. 

a) As diferenças entre os dois esquemas evidenciam que somente os seres vivos multicelulares 

são formados por células. 

b) As semelhanças entre os dois esquemas mostram que a célula é a unidade básica da vida. 

c) Existem muito mais diferenças que semelhanças entre os dois esquemas, o que comprova 

que os seres vivos não têm uma origem única. 

d) As bactérias não podem ser consideradas seres vivos, pois não apresentam núcleo celular. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Célula como unidade da vida 

Habilidade 
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural  
e funcional dos seres vivos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que todos os seres vivos são 
formados por célula, seja uma única célula (unicelulares), seja mais de uma célula (multicelulares). 

b 
O estudante que seleciona esta alternativa compreende que a célula é a unidade básica  
de todos os seres vivos. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que todos os seres vivos têm 
uma origem única, e a célula como unidade básica dos seres vivos evidencia esta origem. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as bactérias são seres 
vivos unicelulares procariontes, pois não apresentam núcleo celular. 
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Orientações sobre 
como interpretar 

as respostas e 
reorientar o 

planejamento 
com base nos 

resultados 

Os estudantes que erram este item provavelmente não compreendem que a célula é a unidade 
básica da vida e que todos os seres vivos, uni ou multicelulares, são formados por célula. Uma 
evidência disso é a presença de algumas estruturas comuns a todas as células de todos os seres 
vivos, como membrana plasmática e citoplasma. Leve para a sala de aula esquemas de vários 
unicelulares e também de célula animal, vegetal e fúngica. Peça aos estudantes que se dividam em 
grupo e analisem as imagens, procurando as semelhanças e as diferenças entre elas. Após esta 
atividade, dê início a uma discussão sobre o assunto para que eles exponham as respectivas ideias. 
Certamente, neste momento, surgirão algumas dúvidas como, por exemplo, a presença de parede 
celular nas células vegetais e de bactérias.  
Veja, a seguir, a sugestão de um jogo sobre esse tema, que pode ser trabalhado em sala de aula 
com a turma, caso haja oportunidade:  
- http://www.genoma.ib.usp.br/sites/default/files/jogos/cara_a_cara_manual_do_professor.pdf  
- http://www.genoma.ib.usp.br/sites/default/files/jogos/cara_a_cara_quadros_1e2_abril2010.pdf 
Acesso em: set. 2018. 
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