
 

7º ano – Ciências 

Correção das atividades do dia 18 e 20 de Maio 
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Respostas 

Atividade 1: O formato de um procarioto pode auxiliar  em sua 

identificação (ainda  que seja difícil reconhecer  um procarioto apenas 

pelo  seu formato). Por exemplo, a principal bactéria que  causa a cárie 

tem o  formato de estreptococos,  e seu nome começa com  

Streptococcus; já a bactéria  que causa a cólera tem  formato de 

vibrião, e seu  nome começa com Vibrio. 

Atividade 2: Semelhanças: Formato da célula pode  ser parecido. 

Podem habitar o mesmo ambiente.  Procariotos. Unicelulares  

Diferenças: Membrana  celular. Existem diferenças na composição 

química das  células. Muitas diferenças  em seus genes. 

Atividade 3: O processo  mais comum de reprodução  é por divisão 

binária. 

Assim, uma célula-mãe  aumenta de tamanho,  dobra seu material 

genético  e divide-se em duas células  idênticas (filhas). Esse  

processo de reprodução 

é assexuado. 

Atividade 4: É um processo  de formação do endósporo,  forma de 

resistência que  ocorre quando as condições  ambientais não são  

favoráveis. 

Atividade 5: Um antibiótico, pois a doença em questão é causada por 

uma bactéria. 

Atividade 6: As  cianobactérias são  responsáveis por grande  parte 

da produção de gás  oxigênio, com importante  papel no ciclo do 

nitrogênio  das bactérias. Além de  atuarem na decomposição,  

fundamental para 

a reciclagem e a  disponibilização dos  nutrientes, as bactérias  

também participam 

da disponibilização de  compostos nitrogenados  para as plantas por 

meio  dos rizóbios. Arqueias 

e bactérias compõem a  microbiota intestinal de  humanos e outros 

seres  vivos, sendo fundamentais  para o funcionamento 

do organismo. 

Atividade 7: O iogurte e  o queijo são obtidos pela  fermentação 

bacteriana.  As arqueias são usadas na  produção de gás metano,  

usado como combustível. 

Atividade 8: Existe uma  relação mutualística, em  que há benefícios 

para  ambos os organismos. 



Os microrganismos  recebem abrigo e proteção  no interior do sistema  

digestório, e os ruminantes  conseguem obter a energia  da celulose. 
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a) São aquelas doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitas 

comuns em regiões mais pobres e que contribuem para a manutenção 

do quadro de desigualdade social.  Apesar do grande número de 

óbitos, as indústrias farmacêuticas não as veem como um “mercado 

lucrativo”, por isso não investem em pesquisa de tratamentos e na 

produção  de medicamentos. 
 

b) Resposta pessoal do aluno. Espera-se que respondam que elas se 

manifestam por descaso do poder público e que isso é discriminatório, pois 

relega ao esquecimento as populações sem recursos. 
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c) Resposta pessoal do aluno. Esperam-se respostas do seguinte teor: 

órgãos públicos não devem ser movidos pelo lucro, mas por ações que se 

reflitam na melhoria da qualidade de vida  dos cidadãos. A indústria 

farmacêutica deveria preocupar-se com o tratamento de todas as  doenças,  

e  não somente  com  o lucro. 
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Respostas 

Atividade 1: O material  genético das bactérias é  disperso no citoplasma, já  

que não existe membrana  nuclear, por isso elas são  chamadas de 

procariotos.  Já os protozoários têm  membrana nuclear  delimitando o 

material  genético, como todos 

os demais organismos  eucariotos. 

Atividade 2: A presença de organelas celulares nos protozoários. 

Atividade 3: Tanto as bactérias quanto os protistas apresentam formas de 

nutrição  autótrofas e heterótrofas. As algas realizam fotossíntese e os 

protozoários retiram seu  alimento do ambiente em que vivem. 

 

 

 

Atividades do dia 20 de Maio 

 

- Fazer o exercícios da página 417 mãos à obra. 

 

 


