
 

 

 

 

Material complementar resolução - Mão na massa 

Genética e organização celular (CIE9_08VE01) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estação AMARELA - A célula 

Sejam bem-vindos e bem-vindas! 

Nesta estação vocês poderão relembrar ou aprender informações sobre as 

células. 

Para isso, é necessário ter em mãos um computador com acesso à internet, no 

qual se deverá buscar pela página “Célula 3D - Cl3ve”. 

Ela está disponível no link: http://3d.cl3ver.com/0MKDN. 

 

 

Após explorar a ferramenta que vocês encontraram no site reflitam: 

a. O que é a célula? 

Sugestão de resposta: A célula é a menor unidade funcional de qualquer ser vivo. Ela 

possui estruturas como o material genético e as organelas citoplasmáticas que 

realizam atividades para manter o seu metabolismo. 

 

b. Que seres vivos a possuem? 

Sugestão de resposta: Todos os seres vivos possuem células.  A exceção está no grupo 

dos vírus, que apesar de possuírem material genético, não possuem célula ou 

metabolismo próprio. 

 

c. Todas as células são iguais? Expliquem! 

Sugestão de resposta: As células não são todas iguais. As células podem se diferenciar 

em relação a presença ou a ausência de núcleo. Assim nós temos as células 

eucariontes (que possuem núcleo) ou procariontes (que não possuem membranas 

internas ou núcleo). 

Além disso, dependendo da função que desempenham no corpo do ser vivo, elas 

podem possuir formatos e/ou papéis diferentes. Como exemplo podemos citar os 

glóbulos vermelhos (células arredondadas e de coloração avermelhada, sem núcleo - 

exceção nos eucariontes - e que transportam gás oxigênio) ou neurônios (células de 

formato irregular que conduzem os impulsos nervosos). 

 

http://3d.cl3ver.com/0MKDN


 

 

 

 

 

Estação VERMELHA - Quantidade de células e seres vivos 

Sejam bem-vindos e bem-vindas! 

Nesta estação vocês poderão relembrar ou aprender informações sobre a 

quantidade células presentes nos diferentes seres vivos. 

 

1. Identifiquem os organismos abaixo como unicelulares (aqueles que 

possuem apenas uma célula) ou pluricelulares (aqueles que possuem 

duas ou mais células), preenchendo os espaços em branco abaixo de cada 

imagem. 
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2. Reflitam e justifiquem as suas escolhas. 

Sugestão de resposta: Os seres macroscópicos como animais, vegetais e algumas 

algas e fungos, no geral, são seres que possuem duas ou mais células, sendo 

pluricelulares. Ao contrário dos seres microscópicos como bactérias, protozoários e 

algumas algas e fungos que possuem uma única célula, sendo unicelulares.     

 

3. Levantem hipóteses para a questão: como as células de um organismo 

pluricelular conseguem funcionar de maneira integrada? 

Sugestão de resposta: Nos seres pluricelulares há uma coordenação das células, para 

que o organismo possa funcionar de maneira conjunta. O material genético da célula 



 

 

 

 

é quem controla seu funcionamento. 

 

Estação ROXA - Células e seres vivos 

Sejam bem-vindos e bem-vindas! 

Nesta estação vocês poderão relembrar ou aprender informações sobre a 

estrutura da célula, incluindo o local em que se encontra o seu material genético. 

Para isso vocês deverão observar uma célula da mucosa bucal em um 

microscópio, seguindo os procedimentos abaixo: 

a. Organizem os seguintes materiais: microscópio óptico, lâminas e 

lamínulas de plástico ou vidro, papel higiênico, conta gotas, água, luvas, 

palitos de sorvete e violeta genciana ou tintura de iodo (corantes). 

b. Coloquem uma gota de água na lâmina usando o conta gotas. Escolham 

um dos integrantes para a coleta do material. Raspem suavemente a 

mucosa da boca (parte interna da bochecha) com o palito de sorvete. 

Transfiram o material para a lâmina. Pinguem uma gota de violeta 

genciana ou tintura de iodo e cubram com a lamínula. Retirem o excesso 

de líquido com o papel higiênico e observem no microscópio com o auxílio 

da lente mais adequada - contem sempre com o apoio do(a) professor(a). 

 

1. Representem a célula no espaço abaixo. Tentem identificar, com o uso de 

setas, a membrana plasmática ou celular, o núcleo e o citoplasma: 

Sugestão de representação: O formato das células bem como a coloração adquirida 

por elas com cada tintura poderá variar. 

 

 
Aumento: _________ X 

 

2. Todas as nossas células possuem esse formato? Expliquem. 

Sugestão de resposta: Não são todas as células que possuem esse formato. 

Dependendo da função que desempenham no corpo do ser vivo, elas podem possuir 



 

 

 

 

formatos ou funcionamentos diferentes. Como exemplo podemos citar os glóbulos 

vermelhos (células arredondadas e de coloração avermelhada)  ou neurônios (células 

de formato irregular). 

 

3. Qual é a função do núcleo da célula? 

Sugestão de resposta: É no núcleo que se encontra o material genético. Ele controla 

todas as funções celulares e as reações químicas que ocorrem no interior das células. 


