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

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

Aula 1 

Exercício, no livro, página número 3 da página 98. 

3) I-d; II-a; III-c; IV-e; V-b

Exercícios no livro página 102 e 103. 

1) O assunto central do texto é discutir sobre o fato de algumas pessoas decidirem não mais vacinar seus

filhos contra o sarampo e os reflexos dessa atitude na sociedade. 

2) O fato da população não conviver mais com a doença gera questionamentos uma vez que a população

não se sente ameaçada por aquela doença e acha a vacina uma medida desnecessária. 

3) Os antibióticos foram importantes para a saúde pública.

4) O médico publicou um artigo cientifico em uma revista importante na área de medicina, dizendo que a

vacina contra o sarampo poderia causar autismo nas crianças. 

5) Uma pessoa vacinada, para uma determinada doença, sempre produz anticorpos para se defender

daquele agente causador da doença. Portanto, a pessoa não só fica imune ao agente causador da 

doença, como também não é capaz de contaminar as pessoas que entram em contato com ela. 

6) Resposta pessoal, mas espera-se que o aluno considere a vacinação importante uma vez que protege

a criança de muitas doenças. 

7) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno encontre medidas que viabilizem a vacinação, uma vez que

essa é importante para o controle de uma doença na população. 

8) Resposta pessoal.

Aula 2 

1) a) Reino protista ou protoctista. 

b) São eucariontes e unicelulares.

c) As algas podem ser multicelulares e os protozoários não; as algas são autotróficas e os protozoários

heterotróficos. 
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2) O fitoplâncton é importante pois constitui a base das cadeias alimentares aquáticas e produz gás oxigênio 

que vai pra atmosfera e fica na água, gás esse que é importante para os animais. 

3) O fenômeno do florescimento do fitoplâncton ocorre quando algas (dinoflagelados e diatomáceas), pelo 

excesso de nutrientes na água, se reproduzem em grandes quantidades e formam manchas na água, em 

alguns casos conhecido como maré vermelha. A morte dessa grade quantidade de algas, diminui a 

quantidade de oxigênio na água, o que por sua vez leva a morte dos animais que precisam desse oxigênio 

para respirar, como os peixes. 

4) As algas são utilizadas na indústria alimentícia, pois são utilizadas na preparação de alimentos, como o 

sushi; as algas vermelhas são utilizadas na indústria para desenvolver corantes; as algas são utilizadas para a 

fabricação de suplementos de vitaminas; e algumas algas são utilizadas na fabricação de cosméticos como 

shampoo e sabonete, devido as suas propriedades antioxidantes, nutritivas e hidratantes. 

 


