
Características 

gerais dos seres 

vivos 



Etimologia da palavra 

BIOLOGIA: 

BIO = VIDA 

LOGOS = ESTUDO 



O QUE CARACTERIZA 

UM SER VIVO? 



Composição química e 

organização celular 

A matéria viva é constituída por elementos químicos em 

grande quantidade (Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, 

Nitrogênio), que com elementos presentes em menor escala 

(Fósforo, Enxofre – CHONPS) formam as substâncias 

orgânicas  proteínas, açúcares, gorduras e ácidos 

nucléicos 

formam as células   unicelulares (uma única) 

                              pluricelulares (mais de uma) 



Metabolismo 

transformações químicas  

 

 

montagem/desmontagem de substâncias 

 

 obtenção de energia 





Homeostase 

regulação das atividades internas em função 

das condições do meio. 

 

        manutenção da temperatura corporal 

(humanos) 

 

Muito calor/exerc. Físicos/febre  suor 

Frio  contração dos vasos sanguíneos 

 



Reprodução 

união do óvulo + espermatozóide  

 

 

célula-ovo  

 

 

heranças do pai e da mãe. 

 









Fecundação interna 



Evolução biológica 



Evolução biológica 

mudanças no indivíduo que promovem 

melhor adaptação ao meio em que vivem. 



NÍVEIS DE 

ORGANIZAÇÃO 

EM BIOLOGIA 



Átomos - moléculas - organelas      

células - tecidos - orgãos - sistemas      

organismo - população - comunidade     

ecossistema - biosfera       



Átomos e moléculas        

 Os átomos formam toda a 
matéria que existe. Eles 

se unem por meio de 
ligações químicas para 
formar as moléculas – 

desde moléculas simples 
como a água (H2O), até 
moléculas complexas 
como proteínas, que 

possuem de centenas a 
milhares de átomos. 



Estrutura Básica da Célula 



Organelas e células        

 As organelas são 
estruturas presentes no 
interior das células, que 
desempenham funções 

específicas. São formadas 
a partir da união de várias 

moléculas. A célula é a 
unidade básica da vida, 

sendo imprescindível para 
a existência. Existem tipos 
diferentes de células, cada 

uma com a sua 
especificidade. 



Tecidos        

 São formados pela união de células 

especializadas e semelhantes que 

desempenham a mesma função. Os tecidos 

estão presentes apenas em alguns 

organismos multicelulares, como as plantas 

e os animais.  



Orgãos e Sistemas        

 Orgãos são unidades anatômicas e 

funcionais e os sistemas por sua vez são 

formados pela união de vários orgãos, que 

trabalham em conjunto para exercer uma 

determinada função corporal. 



Organismo        

 A união de todos os sistemas forma o 

organismo, que pode ser, por exemplo,  

uma pessoa. 



Níveis ecológicos 

 

População       

 Indivíduos de uma 

mesma espécie que 

habita determinada 

região geográfica. 



Comunidade       

 Conjunto de 

populações que 

coexistem em 

determinada região, 

interagindo direta ou 

indiretamente. 



Ecossistema       

 Conjunto formado 

pela interação da 

biocenose e do 

biótipo. 



Biosfera       

 A mais alta hierarquia 

biológica, camada 

superficial do Planeta 

que ocorre vida, que 

reúne todos os 

ecossistemas. 



Em síntese:       



       


