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LISTA 1  8° Ano – Biologia – Prof. Feresin 
 

Questão 01 

As células apresentam estruturas e funções diferenciadas de acordo com o organismo ou tecido em que se 

encontram. 

a) Construa uma tabela diferenciando uma célula procariótica de uma célula eucariótica. 

 

b) Desenhe uma célula eucariótica e indique no desenho as organelas responsáveis pela respiração celular, pela 

fotossíntese e pela síntese de proteínas. 

 

c) Explique e indique as funções das características fundamentais de uma célula. 

 

d) Explique e indique as funções dos componentes do núcleo celular. 

 

 

Questão 02 

Os cloroplastos e as mitocôndrias são organelas importantes no metabolismo dos seres vivos de diferentes 

reinos. Em quais organismos essas organelas estão presentes e em quais estão ausentes? 

 

Questão 03 

Biodiversidade é o conjunto de diferentes formas de vida no planeta. De todos os seres vivos que constituem 

atualmente a biosfera, já foram identificadas cerca de 1.413.000 espécies. Essas incluem: 1.032.000 espécies de 

animais, 248.500 espécies de plantas, 69.000 de fungos e 26.000 de algas. Apesar desses números serem bastante 

elevados, supõe-se que o número real de espécies seja ainda muito maior (30 a 150 milhões), pois, grande parte da 

biodiversidade ainda não é conhecida.  

As figuras abaixo representam três tipos de células de organismos de diferentes reinos. 

 

 

 

a) Identifique os reinos da célula 1 e da célula 2. 
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b) Cite uma estrutura exclusiva da célula 1 e da célula 2 representada na figura. 

c) Dê a principal função de cada uma das estruturas citadas no item anterior. 

 

 

Questão 04 

As organelas celulares são responsáveis pela manutenção da célula por meio da realização de diferentes 

funções. A figura a seguir representa uma dessas estruturas. Observe-a. 

 

De acordo com a figura e o assunto abordado, RESPONDA às seguintes questões: 

a) QUAL é a organela contemplada na figura acima? 

b) EM QUAL tipo de célula ela pode ser encontrada? 

c) INDIQUEsua principal função. 

 

Questão 05 

Um aluno, após ter estudado a organização celular de seres eucariontes e procariontes, elaborou um quadro 

indicando com sinais (+) e (–), respectivamente, a presença ou ausência da estrutura em cada tipo de célula. 
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a) O aluno, ao construir o quadro, cometeu quatro erros. Quais foram os erros cometidos? 

b) A permeabilidade seletiva e a divisão celular estão relacionadas, respectivamente, a quais estruturas do 

quadro? 

 

Questão 06 

Considerando a classificação dos seres vivos e os tipos fundamentais de células, estabeleça: 

a) a principal diferença entre os tipos de células. 

b) a relação entre os tipos de células e os cinco reinos. 
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