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Reflexão
Quantas vezes dissemos que, JUNTOS PODEMOS FAZER A DIFERENÇA?
Essa frase reflete o momento que estamos vivendo enquanto sociedade.Mais do que nunca, é muito importante todos seguirmos na mesma direção,a da solidariedade coletiva, para que possamos atravessar essa crise da melhor forma possível e JUNTOS.
Vamos revisar o conteúdo?
Os Seres Vivos
Embora não seja simples definir o que é vida, podemos perceber características comuns a todos os seres vivos.
1-Cite cinco características dos seres vivos:
2-Qual a unidade básica de todos os seres vivos?
3- Qual nome é atribuido a um ser vivo com mais de uma célula?
4-Através da imagem vamos classificar os seres vivos e não vivos do ecossistema:
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Reprodução
Os seres vivos são capazes de se reproduzir. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Vamos relembrar?
A figura a baixo representa o tipo de reprodução que ocorre na estrela-do-mar. Com base na imagem responda.
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5-A reprodução realizada pela estrela-do-mar é assexuada ou sexuada?Justifique
6-Qual a forma de reprodução do ser humano?
7-Complete a frase:
A_____________________ ocorre quando as _______ células reprodutoras, se ______________para formar uma nova célula, e dessa nova célula desenvolve-se um novo organismo. Neste tipo de reprodução ocorre a __________________ de material genético dos progenitores, favorecendo a ________________ genética entre as espécies.
(  )reprodução sexuada, duas, unem, troca, variabilidade.
(  )reprodução assexuada, duas, unem, troca, variabilidade.
(  )reprodução, duas, separam, falta, conservação.
Células
Todos os seres vivos são formados por células. Vamos relembrar algumas características?
8-Como se chama o ser vivo que possuí apenas uma célula?
9-De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. Conforme essa teoria qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo?
(  )Homem   (  )Musgos    (  )Covid-19   (  )Leveduras     (  )Vermes
10-Sabemos que as células eucariontes e procariontes possuem organóides fundamentais para seu funcionamento. Cite três organóides eucariontes  e três organóides procarionte e especifique suas funções:

