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Temas da revisão

1. Ecologia;

2. Crescimento populacional;

3. Cromossomos e genes;

4. Células procariota, eucariota e organelas;



Ecologia: do organismo ao ambiente
Indivíduo → Espécie → População → Comunidade → Ecossistema → Biosfera



Ecologia: do organismo ao ambiente
Espécie: classificação de indivíduos os 
quais podem cruzar (junção de gametas) 
na natureza e gerar descendente fértil.

Ambiente: é tudo aquilo que cerca os 
seres vivos.

População: grupo de indivíduos da 
mesma espécie convivendo em um 
mesmo ambiente e em um mesmo 
intervalo de tempo.



Crescimento populacional: Potencial 
  biótico

Fatores de resistencia:
- Espaço;
- Alimento;
- Predadores;
- Competição (nichos ecológicos sobrepostos).



Capacidade limite - Superpopulação
- Burla fatores de resistência;
- Provoca degradação:

- Monocultura;
- Defensivos;
- Esgotamento do solo.
- K
- K
- Desmatamento;
- Petróleo;
- Moradia;
- Mineração.

Demanda por alimentos

Demanda por produtos industriais

*PEGADA ECOLÓGICA





Material genético: organização do núcleo
Material genético: localizado 
no núcleo (carioteca), emerso 
na cariolinfa/nucleoplasma

Nucléolo: aglomerado de RNA 
ribossômico; dentro do núcleo



Cromatina: fita de 
DNA associada a 
histonas

DNA: fita dupla de 
nucleotídeos pareados

Histonas: proteínas 
que atuam na 
compactação e 
estabilidade da 
cromatina



Cromossomos: características
Heterocromatina: cromatina condensada; associada a muitas 
histonas

Eucromatina: cromatina com o mínimo de condensação.



Material genético: organização do núcleo
Cromossomo: cromatina 
associada a histonas sofre 
condensação.



Célula bacteriana: procariotos
Arquitetura simples: parede celular 
envolve a membrana celular que 
envolve todo o citosol, onde 
encontra-se o material genético 
(filamento de cromatina) formando DNA 
circular.

DNA (ácido desoxirribonucleico): 
molécula que compõe a cromatina; 
composto por nucleotídeos Ribossomos: sítio para a síntese de proteínas



Célula bacteriana: procariotos
Plasmídeos: DNA circular independente do genoma para se replicar; relacionado 
a atividades metabólicas secundárias das bactérias (resistência a antibióticos); 
utilizado para induzir bactérias a produzirem produtos desejáveis aos humanos 
(aplicação industrial).

DNA circular (genoma): genes 
responsáveis pela atividade fisiológica vital 
da célula, como os códigos das proteínas 
que devem ser produzidas.
Genoma: não é sinônimo de DNA! São 
todos os genes (de um organismo) que 
codificam ou não proteínas.



Célula eucariota
Apresenta membrana celular, 

núcleo e citoplasma (citosol com 
organelas/organoides);

Membrana: película delgada que 
envolve o citoplasma; composta 
por lipídeos e proteínas

Citoplasma: citosol (líquido celular) e 
organoides (organelas)



Célula eucariota
Núcleo: envolvido pela carioteca (lipoproteica); 
cariolinfa (líquido interno); poros que interligam o 
interior do núcleo ao citoplasma; envolve os 
filamentos de cromatina (DNA) e o nucléolo 
(aglomerado de RNA ribossômico) ; 

Retículo endoplasmático liso: transporte de 
substâncias e síntese de lipídeos (fosfolipídeos, 
esteróides e hormônios)
Retículo endoplasmático granular: ribossomos 
aderidos à sua superfície; função de transporte e 
associado à síntese proteica 



Célula eucariota
Mitocôndria: promove respiração aeróbica 
(fosforilação oxidativa) na obtenção de energia; possui 
DNA circular próprio; semelhante a uma bactéria; cada 
indivíduo herda apenas da mãe!

Teoria da endossimbiose: a 
mitocôndria seria uma bactéria que 
ao ser fagocitada por uma bactéria 
heterotrófica anaeróbia, teriam 
ambas coevoluído ao longo do 
tempo.



Célula eucariota
Peroxissomos: vesículas membranosas 
c/ enzimas que degradam água 
oxigenada (H2O2 → H2O + O2)

Centríolos: dispostos em pares 
perpenticulares; formação de cílios, 
flagelos e fusos na divisão celular

Lisossomos: vesículas membranosas 
com enzimas digestivas; digestão 
intracelular; autofagia (suicídio celular💀)

Complexo de Golgi: sacos membranosos 
achatados com extremidades dilatadas; 
empacotamento e secreção (extracelular) 
de substâncias



Célula eucariota
Fagocitose: processo de 
englobamento de particulas externas a 
partir de pseudópodos; partículas 
sólidas maiores.

Pinocitose: processo em que a célula 
promove uma envaginação em sua 
membrana para absorver pequenas 
partículas dissolvidas em líquidos.



Célula eucariota: célula vegetal
Apresenta organoides semelhantes às 
células animais, no entanto, também 
apresenta características que as 
diferem:

Cloroplastos

Parede celular

Vacúolo



Célula eucariota: célula vegetal
Cloroplasto: possuem: DNA circular próprio e 
pigmentos (como a clorofila) responsáveis por 
atividades fotossintéticas (ex: fotossíntese);

Parede celular: composta principalmente por 
celulose (açúcar), promove rigidez e 
resistência à célula;

Vacúolo: armazenamento de substâncias e 
controle osmótico (pressão de água).



Vírus: ser vivo ou não?Não possuem metabolismo próprio;

Não crescem;

Não transformam energia;

Não apresentam organelas (não é, 
sequer, uma célula);

Não sintetizam proteínas por si só;

Vírus: conjunto de genes dispostos em 
DNA ou RNA mantidos em uma camada de 
proteína (podendo dispor de cápsula ou 
envelope), os quais podem infectar células 
e alterar sua estrutura genômica, 
obrigando-a a produzir mais RNA/DNA viral 
e suas demais estruturas


