
A impressão deste material não é obrigatória. 

REINO DOS PROTOCTISTAS  7º Ano – Biologia – Ana Clara.  

 

ATIVIDADES 16/03/2020 a 20/03/2020 

Aula 1 

- Revisar a Unidade 3, Tema 6: O Ambiente, a saúde e os seres microscópicos.  

1. Ler as páginas 95 a 97 

2. Ler o tópico “Vacinação” da página 78 e 79 (Unidade 3, Tema 2). 

3. Resolver exercício número 3 da página 98. 

4. Ler o texto (“Movimentos antivacina”.) e resolver os exercícios (1 a 8) da página 102 e 103. 

Aula 2 

- Unidade 3, Tema 4: O reino dos protoctistas. 

1. Ler as páginas 86 a 88. 

2. Estudar aula de “Algas” disponível no site da escola. 

- Responder ao seguinte questionário: 

 

1) Algas e protozoários são agrupados no mesmo reino. 

a) Qual é o nome desse reino? 

b) Cite as características que os seres vivos desse reino compartilham. 

c) Cite as características que os seres vivos desse reino diferem.  

2) Qual é a importância do fitoplâncton? 

3) Explique o que é o fenômeno do florescimento do fitoplâncton, indicando como ele é causado e suas 

consequências. 

4) Pesquise e descreva quatro atividades econômicas em que as algas são utilizadas pelos seres humanos. 

 

ATIVIDADES 23/03/2020 a 27/03/2020 

Aula 1 

- Unidade 3, Tema 4: O reino dos protoctistas. 

 Ler as páginas 88 a 90. 

 Resolver exercícios número 2 e 6 da página 98. 

- Caderno de atividades: 

 Página 22, resolver exercícios número 11 e 12. 

Aula 2 

- Unidade 3, Tema 4: O reino dos protoctistas. 

1. Resolver “De olho no tem”: página 90. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

Dica: A tabela que você irá montar nesse exercício deve seguir o padrão abaixo. 

Reino dos 
protoctistas 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

Hábitat Organização celular Obtenção de 
alimento 

Semelhanças com 
reino Monera 

Clorofíceas (algas 
verdes)     

Euglenas     

Bacilariofíceas 
(diatomáceas)     

Dinofíceas 
(dinoflagelados)     

Feofíceas (algas 
pardas)     

Rodofíceas (algas 
vermelhas)     

Rizópodes     

Flagelados     

Ciliados     

Esporozoários     
 


