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   1 
     C C

es a i ua o e ren i agem, o  ai es u ar omo as lan as e os animais o m os 
alimen os e ue ne essi am ara res er  Vai am ém a ro un ar seus on e imen os so re um 

ro esso im or an ssimo ue a on e e na na ure a  a o oss n ese  

ara isso, o  re isar  esen ol er sua a ili a e no ra al o om a elas e gr os  sses 
re ursos s o erramen as mui o im or an es no mun o e o e, resen es iariamen e nos meios e 
omuni a o e na maior ar e os am ien es e ra al o   un amen al, or an o, ue o  se a 
a a  e li ar om eles sem i ul a es  lém isso, o  ar  es uisas in i i ualmen e no seu 

li ro i i o e Biologia ara esen ol er a a a i a e e en on rar in orma es

 Leitura e análise de texto

Pintinho come milho e árvore come terra

s rian as res am mui a a en o ao mun o ue as ro eia e re uen emen e alam o 
ue ensam a res ei o  magine ue o  es u ou o seu rimo e  anos i er ara sua ia  
 r ore é igual a um in in o, mam e  s ois omem ara res er   i eren a é ue o 

in in o ome mil o e a r ore ome erra

 1  Vo  on or a om essa e lara o o seu rimo  eela ore a rase ue ele isse, orrigin o o 
ue a ar ne ess rio

Construção de gráficos e tabelas

 1   a ela a seguir re resen a o res imen o e uma lan a  Ca a lin a ori on al a a ela on-
ém a massa a lan a em e ermina o ia o seu esen ol imen o   ia ero re resen a o ia 

em ue a semen e oi lan a a e ome aram a ser ei as as esagens

!
?
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Mudança na massa de uma planta ao longo do tempo

Tempo (dias) Massa (gramas)

0 0,5
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6 1,0

8 3,0
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12 ,0

14 9,0

16 10,0

18 11,0

20 11,0

 a) Com ase na a ela an erior, ons rua um gr o ue re resen e esses a os   ei o ori on al 
e er  e ressar o em o, em ias, e o ei o er i al e ressar  a massa a lan a, em gramas  
eu gr o e er  se en ai ar no es a o a seguir
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  ) n en e um ulo ara o seu gr o  no e-o na ar e su erior ele

 2  gora, o  ar  o e er io ao on r rio  om ase no gr o a seguir, ue re resen a o res i-
men o e um in in o, ons rua uma a ela  

ua a ela e er  se en ai ar no es a o a seguir

Mudança na massa de um pintinho ao longo do tempo
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Sugestão!

e i er i a so re omo e e u ar es a are a, onsul e a a ela Mudança na massa de 
uma planta ao longo do tempo   rimeira oluna ( leira er i al) e er  on er os alores e 
em o e a segun a, os a massa   rimeira lin a ( leira ori on al) e er  in i ar uais 
a os es o re resen a os (ou se a, o ulo a oluna)   segun a lin a on er  os alores 
orres on en es ao em o ero, uan o o in in o nas eu, e nas lin as seguin es es ar o 

os ou ros alores, or or em res en e e em o  ma i a  re resen e rimeiro os alores 
e em o ( ue o e 0 a 20 semanas) e e ois ro ure o alor orres on en e e massa  
or e em lo  o alor e em o 8 semanas orres on e ao alor 500 g e massa  Vo  o e, 
am ém, o ser ar o gr o e a a ela ons ru os or um olega   i eren as  e sim, 
on erse a res ei o e, se ne ess rio, onsul e o seu ro essor

 3   semel an as en re os gr os  e sim, in i ue uais  e n o, us i ue o or u  

Atenção!

gora é ora e ensar na Biologia ue e is e or r s esses gr os  les re resen am a 
mu an a na massa, ou se a, o res imen o e ois organismos i eren es ao longo o em o

 4   ue a on e eu om a massa os organismos ao longo o em o



Biologia – 1ª série – Volume 1

9

  5  e on e os organismos re iram as su s n ias ne ess rias ara aumen ar sua massa

 V

Dica!

ili an o um li ro i i o e Biologia, o  e er  en on rar as res os as ara as 
ergun as a seguir

n es e ome ar, leia om ui a o o sum rio o seu li ro, res an o a en o aos 
nomes os a ulos e as uni a es  ssim, sua es uisa ser  em mais r i a e e ien e

 1  or ue a maioria as lan as em ol as er es  m ou ras ala ras, ue su s n ia a  as ol as 
as lan as serem er es

 2   ue é loro la

 3   r s e em los e organismos ue ossuem loro la
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 4   ois e em los e organismos ue ossuam loro la e n o se am lan as

 5  ara ue uma lan a u ili a a loro la

 6   ue é o oss n ese

  Consi eran o o ue o  en en eu so re o oss n ese, res on a  ue organismos n o e is i-
riam se n o ou esse o oss n ese  or u

 8  ual as ues es an eriores oi mais i il e res on er  or u  
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 9  a a um es uema ue re resen e o ro esso e o oss n ese  aran a ue as ala ras gua , 
g s ar ni o , alimen o , g s o ig nio  e lu  es e am re resen a as no seu es uema

 Leitura e análise de gráfico

ser e o gr o a seguir  Com ase em seu ulo, en e es o rir o ue re resen am 
os ei os ori on al e er i al  e ois, res on a s ues es ro os as
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 1   gr o Variação do teor de gás oxigênio dissolvido na água de um rio re resen a uan o em o, 
em ias  

 2  es re a, om suas ala ras, o ue a on e e om a uan i a e e g s o ig nio na gua ao lon-
go e um ia

 3  es re a, om suas ala ras, o ue a on e e om o g s o ig nio a 0  s 6  o rimeiro ia

 4  a a o mesmo ara o er o o as 6  s 12  o rimeiro ia

 5  a a o mesmo ara o er o o as 12  s 18  o rimeiro ia

 6  em ran o ue o gr o re resen a en menos ue o orrem em um rio e ensan o na o oss n ese, 
ue organismos o  iria ue s o res ons eis elo aumen o e g s o ig nio no er o o as 6  s 

12  us i ue
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  or ue o eor e g s o ig nio ai a s as 18  ue organismos o em ser res ons eis or essa 
ue a

V C  

 1  ser e o gr o ue o  ons ruiu no in io a i ua o e ren i agem  eleia a 
sua res os a ara a ues o 5   De onde os organismos retiram as substâncias necessárias para  
aumentar sua massa? Vo  mo i aria a sua res os a  

 2  e sua res os a mu ou, o ue o  a ren eu ue o e  mu ar e o ini o

 3  eleia a sua res os a  ues o 1, no in io a i ua o e ren i agem  Vo  mo i aria a 
sua res os a  

 4  Vo  a a a e ua o i er ue uma lan a ome erra  li ue or u
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 Leitura e análise de tabela

 a ela a seguir mos ra o resul a o e um e erimen o em ue r s lo es e semen es 
e ra ane e oram ul i a os em am ien es ilumina os e e a os, re e en o e a amen e 

as mesmas uan i a es e gua e sais minerais e uan i a es i eren es e g s ar ni o 
(C 2)  o nal e 20 ias egou-se aos resul a os a resen a os na a ela  

s alores em gramas (g) re resen am a massa se a as lan as, is o é, elas oram esa-
as e ois ue o a a gua ue on in am oi elimina a

Cultura de rabanetes em atmosfera controlada de CO
2
 (gás carbônico)

Lote 1 2 3

uan i a e e C 2 no am ien e e a o 0,03%* 0% 3%

assa as semen es no momen o em ue  
oram olo a as ara germinar (gramas) 2,5 2,5 2,5

assa as lan as 20 ias mais ar e (gramas) 50 ,3 59
* 0,03% e C 2 é a uan i a e normal esse g s na a mos era

 1  Com are a massa as lan as os r s lo es e ois e 20 ias   ue o  o e on luir

 2  ue su s n ia o  imagina ue ausou a i eren a na massa nal as lan as

 3   ue o  aria ara aumen ar a ro u o e ra ane es se u esse ons ruir ou ro lo e
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 4  magine ue, em ou ro lo e, as lan as es o sen o e os as  lu  ar i ial, mesmo uran e a 
noi e  Vo  a a ue isso ausar  i eren a na massa nal as lan as  us i ue sua res os a

 V

es uise em um i ion rio a origem a ala ra o oss n ese , ou se a, uais ala ras oram uni-
as ara orm -la e o ue elas signi am  es uise am ém a origem a ala ra o ogra a  no e 

essas in orma es e e li ue   ue a o ogra a e a o oss n ese m em omum

  C

m a en eiro resol eu a er alguns es es ara es o rir omo aumen ar a ro u o e a a a 
e sua lan a o  le ossui 40 es u as, mas resol eu u ili ar a enas 4 ara es ar se o em o ue 

as lan as am e os as  lu  ausa alguma i eren a na ro u o nal e a a a  ara isso, ele 
a us ou o em o e lu  en ro as es u as on orme a a ela a seguir e man e e ons an es o as as 
ou ras on i es ( uan i a e e gua, e g s ar ni o e e g s o ig nio)

Produção de batata de acordo com o tempo de luz em cada estufa

Número da estufa Tempo de luz (horas por dia) Produção de batata (kg)

1 6 50

2 8 80

3 10 100

4 12 102
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m segui a, ele resol eu a er ou ro e erimen o, es a e  man en o constantes o tem o 
e lu  e a uanti a e e g s car nico e e gua   nico ator ue ariou oi a uanti a e e 

g s o ig nio em ca a uma as estu as

Produção de batata de acordo com a quantidade de gás oxigênio em cada estufa

Número da estufa Quantidade de gás oxigênio Produção de batata (kg)

1 20% 101

2 40% 9

3 60% 100

4 80% 102

 1  escre a, em uas rases, ual oi o resulta o e ca a teste

 2  magine ue o a en eiro uer mel orar a ro u o as outras 36 estu as  ue ator ele e e 
controlar  a uanti a e e g s o ig nio ou o tem o e lu  usti ue com a os as ta elas

 3   a en eiro uer aumentar a ro u o e atata, ou se a, aumentar a ca aci a e essa lanta 
e ro u ir alimento  ual é o nome o rocesso, e ecuta o elas lantas, ue ele uer a ri-

morar  Consulte o es uema ue oc  ela orou anteriormente
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 4  Consi eran o sua res osta anterior, or ue o tem o e lu  aumentou a ro u o e atata

 5  or ue o aumento a uanti a e e g s o ig nio n o inter eriu na ro u o

 6  eguin o o mesmo racioc nio esses ois e erimentos, ue outros atores o eriam ser mo i-
ca os nas estu as ara aumentar a ro u o e atata

   

i ue e ol o nos gr cos ue  or a  ser e os ornais, as re istas e os sites e 
not cias na internet, or ue eles tra em gr cos iariamente  uira o ito e, to as as 
e es em ue ir um gr co, ler o t tulo, a legen a e os ei os  sso ai le ar a enas alguns 

segun os, mas a u ar  a esen ol er uma a ili a e muito im ortante  Comece treinan o 
com o gr co a seguir, ue contém a os o nstituto Brasileiro e eogra a e stat stica 
( B )  em ora ele n o a or e o tema estu a o, certamente oc  conseguir  enten er o 
ue aconteceu com a ren a mé ia os rasileiros nos ltimos e  anos

m esa o  n e est  
o eixo y este gr co   
ue ele re resenta  ual é 

a uni a e utili a a

onte  nstituto Brasileiro e  
eogra a e stat stica ( B )  

es uisa acional or mostra e 
omic lios, 200  is on el em  

tt i ge go r ome
estatistica o ulacao

tra al oeren imento na 200
sintese ta 1 2 2   

cesso em  1  maio 2013

Renda média dos brasileiros ocupados por mês

E
m

 re
ai

s

1011 1003
932 921 899

831 831 869
932 960

1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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 Leitura e análise de imagem

s otogra as a seguir re resentam organismos ue existem nos cerra os o Brasil Cen-
tral e até mesmo em algumas reas o sta o e o aulo  

   2  
, C , C

esta itua o e ren i agem, oc  a ro un ar  seus estu os em uma rea o con eci-
mento im ortante  a cologia, ue é o estu o as rela es os seres i os entre si e com o am iente 
on e i em  Voc  ser  con i a o a ensar so re a alimenta o e rios ti os e organismos, a 
imaginar uem se alimenta e uem em certo am iente e a o ser ar o rocesso e otoss ntese em 

rias situa es i erentes  lém isso, con ecer  um ouco mais so re o a el e alguns seres i os 
na nature a e tam ém alguns termos técnicos es ec cos a cologia  

e ui ormiga-sa a

Buriti Carcar
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in
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in
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 1  e resente or meio e um es uema as rela es alimentares ue existem entre as es écies mos-
tra as nas guras  em outras ala ras, monte um es uema ue mostre uais esses organismos 
se alimentam e uais organismos  sse es uema e e seguir algumas regras  1) e e ser eito 
com l is, ois oc  ai mo i c -lo ao longo a aula  2) to os os organismos e em estar 
re resenta os  3) e e a resentar setas, ligan o os organismos  essas setas signi cam ser e e 
alimento ara

 2  al e  oc   con e a esse ti o e es uema, ue em Biologia se c ama teia alimentar  le 
usca re resentar to as as rela es alimentares ue existem entre as es écies e etermina o 

am iente  a er essa com osi o é o seu o eti o  ortanto, con ra no amente o seu es uema 
e assegure-se e ue to as as rela es alimentares entre os organismos est o re resenta as  -
ser e o tra al o os seus colegas, ois é oss el ue eles ten am retrata o alguma rela o ue 
oc  n o i enti cou  or ltimo, in ente um nome ara o seu es uema e anote-o acima ele  

esse nome e er  ex licar ue ti o e am iente ele escre e e tam ém uais s o as rela es ue 
ele re resenta

 3  Circule com uma caneta e cor i erente ( e re er ncia er e) as es écies a teia alimentar 
ue a em otoss ntese  ser e atentamente as setas ue ligam essas es écies s outras o 

es uema  
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 4  Construa es uemas ue mostrem a enas uma arte a teia alimentar  ara isso, arta e uma 
as es écies ue a em otoss ntese, mostran o uma se u ncia e organismos ue se alimentam 

um o outro até c egar aos ecom ositores  Construa o maior n mero oss el esses es ue-
mas ue conseguir  

 5  sse outro ti o e es uema tam ém é im ortante em Biologia e se c ama ca eia alimentar  
ser e as ca eias ue oc  re resentou e res on a

  a) xiste alguma ca eia alimentar ue n o se inicie com uma lanta  or ue isso acontece

  )  oss el uma ca eia alimentar se iniciar em um animal  or u
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Construindo outras cadeias e teias alimentares

 1  eia os nomes os organismos a seguir  Caso exista alguma ala ra ue oc  n o con e a, 
rocure o signi ca o ela em seu li ro e Biologia, icion rios ou em sites  Veri ue se outros 

colegas t m a mesma i a e com artil e com eles os resulta os e sua es uisa  

 2  Construa uma teia alimentar e as i erentes ca eias, re resentan o os organismos a uest o 1 
a mesma maneira como oi eito anteriormente  em re-se as regras ara a ela ora o a teia 

alimentar

 3  ser e os organismos ue iniciam as ca eias alimentares   ue eles t m em comum

 
lgas microsc icas

lantas a u ticas

Crust ceos microsc icos

Caramu o

artarugaar a

eixe carn oro ecom ositores

eixe er oro
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 4   ser e to os os outros organismos as ca eias   ue eles ossuem em comum no ue i  
res eito  alimenta o

 5   Certas ala ras ser em ara esignar um gru o gran e e elementos  or exem lo, estu antes   
essoas ue estu am  mam eros  animais ue mamam  n ente um nome ue agru e, so  o seu 

signi ca o, to os os organismos ue iniciam as ca eias alimentares

 6  ro on a um nome ue agru e to os os outros organismos as ca eias, ou se a, os ue n o 
iniciam nen uma ca eia

 V

s i logos utili am termos técnicos ara se re erir aos organismos ue ocu am i erentes 
osi es em uma ca eia alimentar  xiste, or exem lo, um termo ara os ue est o na ase, ou se a, 

iniciam as ca eias  outro termo ara os ue se alimentam iretamente esses ue iniciam e assim or 
iante  rocure, no seu li ro e Biologia, o ca tulo ue trata e ca eias e teias alimentares  Voc  é 

ca a  e encontrar, no li ro, esses termos técnicos  note o ue encontrar no es a o a seguir
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 Leitura e análise de texto

Pesquisadores descobrem restos de mamute preservados no gelo

ma e ui e e es uisa ores russos e ranceses esco riu, em setem ro e 2003, 
restos e um mamute com mais e 18 mil anos   ex e i o locali ou a rari a e no norte 

a i éria, a s um ca a or russo encontrar e esenterrar as resas e o cr nio o animal  
s es uisa ores com raram a ca e a e artiram ara a i éria em usca os restos o 

mamute

 ue c amou a aten o os es uisa ores oi o grau e reser a o e artes o 
cor o, como a ca e a e uma ata ain a co erta or ele e elos  sta am conser a as 
tam ém as sceras, como arte o est mago, intestino e, ain a, ossos conten o tutano  
Com a c ega a o in erno, ue é muito rigoroso nessa regi o, os tra al os e esca a o 
oram interrom i os e retoma os no er o ( oreal) seguinte  urante este er o o em 
ue n o u eram tra al ar, os es uisa ores caram tran uilos, ois sa iam ue o clima 
reser aria a esco erta

la ora o or aulo Cun a es ecialmente ara o o aulo a  escola

Atenção!

gora, oc  ler  ois textos so re organismos ue morreram  muito tem o  Con-
tu o, ao contr rio o ue acontece na maioria as e es, eles ermaneceram reser a os  

 1   ue é um mamute  m ue local oi encontra o o ca er o mamute
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 2  ue arte o texto  istas e como é o clima esse local

 3  ormalmente, o ca er e um animal como o mamute esa areceria em alguns anos  or ue, 
nesse caso, ele oi reser a o or tanto tem o

 Leitura e análise de texto

Exposição estreia com múmias rejuvenescidas

 museu eg cio, na ci a e o Cairo, a re ex osi o com 11 m mias re u enesci as  
uatro elas s o os cor os os ara s amsés 3 , amsés 4 , amsés 5  e amsés 9 , to os 

ertencentes  20ª inastia (1183-10 0 a C )
s m mias oram restaura as e re u enesci as  ara serem ex ostas ela rimeira e   

no centen rio o museu
las est o em uma sala com ar-con iciona o e so  ilumina o mais raca, ri ilégio 

ue n o existe nos outros sal es o museu   am iente es erta nos isitantes um res eito 
uase sagra o

s itrines on e re ousam as no as m mias tam ém est o e ui a as com um mo erno 
sistema regula or e tem eratura e umi a e, ara im e ir o esen ol imento e arasitas e 
actérias

 sala oi esen a a com um céu a o a a o, ao estilo as tum as ara nicas, on e as 
m mias ermaneceram or mil nios  las oram encontra as na margem oeste o ilo, 
ue é a margem a morte  a margem leste, a a i a, ca am os tem los e al cios o 
ntigo gito

la ora o or aulo Cun a es ecialmente ara o o aulo a  escola

 1   ue s o m mias
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 2  n e oram encontra as essas m mias

 3  Com ase no ue oc  sa e so re o gito, com are-o, uanto ao clima, uele em ue oi en-
contra o o mamute o texto anterior

 4  ormalmente, as artes moles o ca er e um ser umano esa arecem a s alguns anos  
Como é oss el ue a ele e até mesmo alguns rg os internos as m mias ermane am con-
ser a os or tanto tem o

 5  s res ons eis ela conser a o as m mias no museu re araram uma sala es ecial ara 
a rigar os ca eres  Com ue ti o e organismos eles esta am reocu a os  or u

 6   ue aconteceria com o mamute ou com os ca eres umanos se, em e  e serem reser a-
os elas cama as e gelo ou mumi ca os, ti essem si o coloca os so re o solo e um asto no 

Brasil  a a uma lista os organismos ue c egariam até os ca eres e escre a o ue suce eria  
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 V

rocure, no seu li ro e Biologia, o termo utili a o ara os organismos ue ocu am o ltimo 
lugar em ual uer ca eia alimentar, ou se a, a ueles res ons eis or esintegrar os ca eres   
tam ém exem los esses organismos

V C  

 1  magine ue alguém a sua casa es ueceu um rato e comi a com arro , ei o, rango e 
sala a so re a ia   ro el ue, e en en o a é oca o ano, no ia seguinte, esse rato 
este a c eio e ormigas  uais outros organismos, ue normalmente a em arte e um am-

iente ur ano, como a sua casa, o em usar essa comi a como alimento  m seu ca erno, 
re resente uma teia alimentar en ol en o essa comi a e to os os organismos e elementos ue 
oc  acre ita a erem arte essa teia

 2  ( nem – 1999) m agricultor, ue ossui uma lanta o e mil o e uma cria o e galin as, 
assou a ter sérios ro lemas com os cac orros- o-mato ue ataca am sua cria o   agricultor, 

a u a o elos i in os, exterminou os cac orros- o-mato a regi o  assa o ouco tem o, ou e 
um gran e aumento no n mero e ssaros e roe ores, ue assaram a atacar as la ouras  o a 
cam an a e exterm nio e, logo e ois a estrui o os ssaros e roe ores, uma gran e raga e 
ga an otos estruiu totalmente a lanta o e mil o e as galin as caram sem alimento

  nalisan o o caso acima, o emos erce er ue ou e ese uil rio na teia alimentar re re-
senta a or  

  a) milho  ga anhotos  ssaro  ga linha  roe ores  cachorro- o-mato 

  e) galinha  milho  ga anhotos  ssaro  roe ores  cachorro- o-mato

c) galinha milho
ga anhoto
roe ores

ssaro
cachorro- o-mato

) cachorro- o-mato

roe ores
ssaro

ga anhoto
galinha

milho

) milho ga anhoto
galinha
roe ores

ssaro

cachorro- o-mato
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Caso oc  ossa reali ar este ex erimento, ele o er  esclarecer alguns as ectos a a o os 
ecom ositores e a u ar a esco rir ual é o melhor méto o e conser a o os alimentos  ntes 
e inici -lo, orém, con erse com seus ais ou res ons eis, ois a execu o esta ati i a e e en e 
a autori a o eles  

Com este ex erimento, oc  o er  esco rir ual méto o é o mais e ciente ara conter a a o 
e ecom ositores  a gela eira, o congela or ou a conser a em a car  

Materiais

  4 otes e uenos e l stico com tam a (como o e margarina, or exem lo)
  4 e a os e uenos e anana (ou e algum outro alimento, como uatro colheres 

e uenas e arro  co i o ou e ual uer resto e comi a)   im ortante ue se am ua-
tro or es a roxima amente iguais o mesmo alimento

  1 colher ( e so a) e a car
  1 gela eira com congela or

Procedimento

r s os uatro otes ser ir o ara testar os e eitos e i erentes méto os e con-
ser a o e alimentos, e com um eles aremos uma com ara o  chamaremos este 

ltimo e controle  
Cui e ara ue a uanti a e e alimento se a igual em ca a ote  

m segui a, a icione uma colher e a car em um os otes, ara co rir to o o ali-
mento   ote com o a car e er  ser em echa o, ara e itar o contato com ormigas 
e outros animais  

Colo ue um os otes no congela or e outro na gela eira   ote com a car, em como 
o ote-controle, e er o ermanecer  tem eratura am iente, e re er ncia no mesmo local  

ogo e ois e organi ar o ex erimento, escre a o ue oc  imagina ue acontecer  em ca a 
ote a s uas semanas  

egistre em seu ca erno, com o m ximo e etalhes oss el, as altera es ue oc  es era ue ocorram 
em rela o s mu an as e cor, e cheiro, e textura, se ai a arecer algum organismo i o e e ue ti o

Chamaremos as mu an as ue oc  es era ue aconte am e hi teses  note to as essas 
i eias na coluna corres on ente o ua ro a seguir
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e ois e uma semana, a ra ca a um os otes  Veri ue o esta o os alimentos uanto aos 
seguintes as ectos  ou e mu an a e cor  e cheiro  e tamanho  Como oram as altera es em 
rela o ao as ecto inicial o alimento  Com o maior etalhamento oss el, res on a s erguntas 
em seu ca erno, nos es a os corres on entes a ca a ote  e ois, eche os otes, retorne ca a um 

ara o seu res ecti o lugar e analise-os no amente uma semana e ois  o total, o ex erimento ter  
uas semanas e ura o

s uas semanas, uan o a ta ela esti er reenchi a, ense nos seus resulta os e res on a 
s uest es a seguir

 1  s suas hi teses oram con rma as  x li ue etalha amente em ue ontos elas oram con-
rma as e em ue ontos elas oram contraria as  

 2  ual os méto os conser ou melhor o alimento  usti ue sua res osta com os a os e seu 
ex erimento

Resultados do experimento sobre conservação dos alimentos

Potes Hipóteses Após uma semana Após duas semanas

Congelador

Geladeira

Açúcar

Controle
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 3  or ue oc  acha ue esse méto o é mais e ciente

 4  ara oc , ual oi a maior sur resa esse ex erimento

 5  ual os otes so reu maior a o e ecom ositores

Atenção!

Comuni ue ao ro essor os resulta os e seu ex erimento e suas conclus es  Caso seus 
colegas tam ém tenham reali a o o ex erimento, con erse com eles so re o ue ocorreu 
com as ex eri ncias eles

Para pensar!

Voc  iria ue n s a emos arte e alguma teia alimentar  as r ximas e es em ue 
or a er uma re ei o, ense na osi o ue oc  ocu a na nature a  Com uais organismos 
oc  esta elece rela es alimentares  Com a lanta e arro  Com o é e ei o  Com 
uantas es écies e lantas, ao longo e to a a sua i a  er  oss el a er esse c lculo

 uan o come carne  Com uais organismos oc  se relaciona in iretamente (ou 
se a, oc  se alimenta e um ser ue se alimentou e outro)  ual seria o termo técnico 
( or exem lo  consumi or rim rio, secun rio) ara esignar ual osi o oc  ocu a 
em uma ca eia alimentar
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 Leitura e análise de imagem

nalise as es écies a ata tl ntica nas otos a seguir  



Biologia – 1ª série – Volume 1

32

uati

Besouro oia eira

ungos orelhas- e- au

ucano

a anhoto

ato-sil estre

ar
ol

o 
al

o 
r

in
o

 
a

io
 C

ol
om

in
i

 
a

io
 C

ol
om

in
i

 
a

io
 C

ol
om

in
i

 
a

io
 C

ol
om

in
i

 
a

io
 C

ol
om

in
i

 
-

in
o



Biologia – 1ª série – Volume 1

33

 1  Construa uma teia alimentar ue inclua to as essas es écies  

Sugestão!

Caso oc  tenha i as so re a alimenta o e ca a um esses organismos, consulte o 
seu li ro i tico ou outras ontes, como sites a internet, ara resol -las
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 2  Consi eran o a teia alimentar ue oc  construiu, imagine ue a o ula o e uatis oi ex-
tinta or causa a ca a ilegal  uais o ula es e organismos oc  es eraria ue aumentassem 

or causa isso  usti  ue o or u

 3  uem s o os ecom ositores a sua teia alimentar
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!
?    3 

      V V

esta itua o e ren i agem, oc  ai a ro un ar os seus estu os so re as rela es alimen-
tares entre os seres i os, an o mais aten o  maneira como a energia assa e um organismo 

ara o outro  o amente, oc  er  o rocesso e otoss ntese em rias circunst ncias i erentes

Conversando sobre o calor

e ita so re as uest es a seguir  e ois, iscuta-as com seus colegas

 1  Voc  sa e ual é a tem eratura o nosso cor o uan o estamos sau eis  e me irmos a tem-
eratura agora e a ui a uas horas, ha er  gran e i eren a  

 2  gora, imagine ue er emos um ule e gua, me imos sua tem eratura e, e ois, o eixamos 
so re uma mesa  o eri car a tem eratura a gua uas horas e ois, ha er  gran e i eren a 
entre as uas me i as  

 3  or ue essas uas situa es (a o cor o e a o ule) s o i erentes uanto  conser a o a 
tem eratura  ense em uma ex lica o ara esses resulta os

 4  la ore um es uema ue mostre e on e em e ara on e ai o calor a gua o ule e outro 
es uema ue mostre o ue aconteceu no cor o humano  ente tra ar a origem e o caminho esse 
calor o m ximo ara tr s  ue u er  
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 Leitura e análise de esquema

 es uema a seguir mostra uma teia alimentar sim les, ue o eria existir em um 
asto o sta o e o aulo  le re resenta as rela es alimentares entre as es écies 
resentes, mas tam ém contém outras in orma es  nalise-as com cui a o e tente com-
reen er o ue re resentam   

36

s uema o ren imento a ro u o e matéria elos egetais  s massas s o ex ressas em grama e matéria 
seca or m2 or ano  s n meros em ermelho corres on em aos alores energéticos essa matéria seca em 
uilo oules ( )   uilo oule é uma me i a e uanti a e e energia, assim como a caloria (cal)

ca im
1 000 g

(18 000 )

800 g 
(14 400 )

0 g
(1 260 )

matéria n o
utili a a  130 g

(2 340 )

matéria n o  
assimila a  

( e es e urina)
320 g (5 60 )

matéria n o  
assimila a   

28 g (504 )

matéria reti a ela aca   
80 g (1 440 )

matéria reti a elo ga anhoto  
 g (126 )

 C
on

ex
o 

ito
ria

l

o es uema, est o em esta ue as massas secas os organismos, ue s o me i as 
a s to a a gua ser elimina a  emo er a gua é um roce imento comum uan o 

ese amos me ir a uanti a e e matéria ue oi e eti amente incor ora a elos seres 
i os,  ue a o ten o e gua acontece or outro caminho ue n o a otoss ntese  
st o registra os tam ém os alores a energia corres on ente  massa e ca a orga-

nismo, em uilo oules ( )  

lém isso, o es uema tra  os itens matéria n o assimila a , ue re resentam o ali-
mento ue o organismo (animal ou lanta) o te e, mas n o rete e em seu cor o  é o caso 

as e es e a urina, or exem lo  Com essas in orma es em mente, o ser e no amente a 
gura, com lete a ta ela e res on a s uest es a seguir
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 1  uantos gramas e ca im a aca ingeriu

 2  uantos gramas e e es e urina a aca eliminou

 3  Voc  iria ue a aca assimila to a a massa e ca im ue ela come  ue arte o es uema 
in ica isso

 4  ue uanti a e e energia, conti a no ca im, é ingeri a elo ga anhoto  

 5  ue uanti a e e energia é elimina a elo ga anhoto na orma e urina e e es

 6  Voc  iria ue o ga anhoto assimila to a a energia conti a no ca im  ue arte o es uema 
in ica isso

assa seca (g) nergia ( )

lanta ue assa ara a aca

atéria reti a no cor o a aca

atéria n o assimila a ela aca

lanta ue assa ara o ga anhoto

atéria reti a no cor o o ga anhoto

atéria n o assimila a elo ga anhoto
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Dica!

Para fazer o cálculo da próxima questão, use a quantidade de energia assimilada pela 
vaca em uma regra de três, considerando que 100% correspondem a 14 400 kJ.

60%

50%

10%

40%

Matéria
orgânica
ingerida

pela vaca

Matéria absorvida 
pelo sistema 
digestivo da vaca

Matéria não assimilada
(fezes e urina)

Perdas na respiração

Matéria retida no corpo da vaca
100%

A transformação da energia ingerida na forma de alimento por uma vaca.

 7. Calcule que porcentagem da energia que está no produtor (capim) se transforma em energia na 
vaca. 

Agora, observe o esquema a seguir.  Ele é um detalhamento sobre a perda de energia que acon-
tece quando a vaca se alimenta de capim (em porcentagem). Depois de analisá-lo, prossiga respon-
dendo às perguntas.

 8.  que signi ca a matéria não assimilada  do esquema
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 9. Como a vaca consegue energia para se locomover  Em outras palavras, como os animais conse-
guem energia

 10. bserve que grande parte da energia da vaca é perdida  durante a respiração. alvez perdida  
não se a uma boa palavra... Para onde vai essa parte da energia

 11. Você re etiu sobre o fato de que nossa temperatura corpórea se mantém constante ao longo do 
tempo. Considerando que isso é verdade também para a vaca, de onde vem a energia utilizada 
para manter o corpo quente

 esquema a seguir mostra uma ampliação do esquema representado anteriormente (de uma 
teia alimentar)  o gafanhoto, que se alimenta de plantas, serve de alimento para um rato-silvestre, 
que por sua vez pode ser ingerido por uma serpente. Cada um dos n veis dessa cadeia alimentar é 
chamado de n vel tró co  – lembre-se de que trofos, em grego, signi ca alimento. A gura tem 
a forma de uma pir mide, em que cada degrau representa a massa total dos organismos de deter-
minada espécie  por isso, ela é chamada de pir mide de biomassa .
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Pir mide de biomassa em um campo de pastagem.

 12.  que acontece com a massa total de organismos à medida que subimos de n vel tró co

 13. uantas vezes a massa total (biomassa) de ratos-silvestres é menor que a de gafanhotos

 14. uantas vezes a massa total (biomassa) de serpentes é menor que a de ratos-silvestres
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Dica!

Para responder à próxima questão, lembre-se dos ltimos dois esquemas representados.

 15. Por que a massa total de organismos não se mantém constante à medida que os n veis tró-
cos aumentam  

Resolução de problemas

Com base em tudo o que aprendeu até aqui sobre cadeias alimentares e a passagem de energia 
pelos n veis tró cos, você responderá às seguintes quest es

 1. A tabela a seguir mostra um exemplo de transferência de energia ao longo de uma cadeia alimentar. 

Transferência de energia ao longo de uma cadeia alimentar

Quantidade de energia (kcal/m2/ano)

Níveis tróficos
Total assimilado 

pelos organismos

Quantidade disponível 
para os níveis tróficos 

seguintes

Diferença

Produtores 21 000 11 000 10 000

Consumidores  
primários 9 000 4 800 4 200

Consumidores  
secundários 3 500 1 500 2 000

Consumidores  
terciários 500 100 400
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  Com base nos dados da tabela, assinale a alternativa correta.
  a)  A quantidade de energia existente em um n vel tró co é menor do que aquela que será 

transferida para o n vel tró co seguinte. 
  b)  A perda de energia, ao passar de um n vel tró co para outro, é na verdade muito reduzida, 

ao contrário da que está exempli cada.
  c)  Considerando-se cada transferência de energia de um n vel tró co para outro, podemos 

a rmar que, quanto mais próximos os organismos estiverem do m da cadeia alimentar, 
maior será a energia dispon vel. 

  d)  A coluna Diferença  indica a quantidade de energia gasta em cada n vel tró co e é utilizada 
para a manutenção da vida dos seus organismos. 

  e)  A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional, tendo in cio pela ação 
dos decompositores. 

 2. Com base na tabela da questão anterior, construa uma pir mide de energia. A escala a ser 
utilizada na sua pir mide é a seguinte  cada 1 000 quilocalorias por metro quadrado por ano 
(kcal m2 ano) deverão ser representadas por uma barra de 1 cm de comprimento  a nica 
exceção é a barra correspondente aos produtores, que não precisa estar em escala, pois será 
muito maior que as outras. 

Dica!

Você deve usar apenas a coluna otal assimilado pelos organismos  e sua pir mide 
deverá ser semelhante, quanto ao formato, à estudada na Pir mide de biomassa em um 
campo de pastagem . 
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3.  ( uvest – 2005) ma lagarta de mariposa absorve apenas metade das subst ncias org nicas que 
ingere, sendo a outra metade eliminada na forma de fezes. Cerca de 2 3 do material absorvido 
é utilizado como combust vel na respiração celular, enquanto o 1 3 restante é convertido em 
matéria org nica da lagarta. 

  Considerando que uma lagarta tenha ingerido uma quantidade de folhas com matéria org nica 
equivalente a 600 calorias, quanto dessa energia estará dispon vel para um predador da lagarta

  a) 100 calorias.
  b) 200 calorias.
  c) 300 calorias.
  d) 400 calorias.
  e) 600 calorias.

 4. Com base nos dados da questão anterior, imagine que um sabiá se alimentou da lagarta. Cons-
trua uma pir mide que represente a energia assimilada por esses dois organismos durante a 
alimentação. ão é necessário representar o produtor na pir mide, e a escala a ser utilizada será 
a de 100 calorias  barra de 1 cm de comprimento.

V C  AP E DE

 1. ( uvest – 2001) A tabela a seguir mostra medidas, em massa seca por metro quadrado (g m2), 
dos componentes de diversos n veis tró cos em dado ecossistema.
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  a)  Por que se usa a massa seca por unidade de área (g m2), e não a massa fresca, para comparar 
os organismos encontrados nos diversos n veis tró cos

  b)  Explique por que a massa seca diminui progressivamente em cada n vel tró co.

  c)  esse ecossistema, identi que os n veis tró cos ocupados por cobras, gafanhotos, musgos e sapos.

 2. ( uvest – 2007) A ilustração mostra a produtividade l quida de um ecossistema, isto é, o total 
de energia expressa em quilocalorias por m2 ano, após a respiração celular de seus componentes.

Níveis tróficos Massa seca (g/m2)

Produtores 809

Consumidores primários 37

Consumidores secundários 11

Consumidores terciários 1,5

Consumidores terciários
(6 kcal/m2/ano)

Consumidores secundários
(67 kcal/m2/ano)

Consumidores primários
(1  478 kcal/m2/ano)

Produtores (8 833 kcal/m2/ano)

LUZ SOLAR
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  a)  Considerando-se que na fotoss ntese a energia não é produzida, mas transformada, é correto 
manter o nome produtores  para os organismos que estão na base da pir mide  Justi que.

  b) De que n vel(eis) da pir mide os decompositores obtêm energia  Justi que.

 DE CA A

 Leitura e análise de texto

O krill e a vida marinha na Antártica 

Krill é uma palavra de origem norueguesa que signi ca peixe que acabou de nascer  e 
se refere a um grupo de crustáceos muito parecidos com o camarão. Esses animais aparecem 
em grande quantidade nos mares da Antártica, extremo sul do planeta, e podem atingir 
até 7 cent metros de comprimento.  krill alimenta-se de pequenas algas ( topl ncton) 
e animais (zoopl ncton). A excessiva pesca do krill coloca em risco toda a vida marinha 
da Antártica, pois ele serve de alimento para muitas espécies. Dessa forma, o krill é muito 
importante para a maior parte das cadeias alimentares, servindo de alimento para lulas, 
peixes, focas, pinguins e outras aves. uando o krill se desloca, todos os animais vão atrás 
dele  os que comem krill e os que comem quem come krill.

Esses crustáceos são especialmente importantes para as baleias. abe-se que, a cada n vel 
tró co de uma cadeia alimentar, perde-se cerca de 90% da energia presente no n vel ante-
rior, como consequência de atividades do corpo, como o aquecimento, a movimentação e a 
eliminação de fezes, entre outras. Assim, as enormes massas corporais das baleias, e das suas 
populaç es, só são poss veis porque elas se alimentam diretamente de algumas espécies de 
krill, que são consumidores primários. ma baleia-azul, que é o maior animal existente no 
planeta, consome entre 2 e 3 toneladas de alimento por dia. Elas não poderiam existir caso 
se alimentassem da mesma quantidade de animais de n veis tró cos mais elevados. e elas se 
alimentassem de focas, que são consumidores secundários, rapidamente o n mero de focas 
diminuiria e, consequentemente, o n mero de baleias. 

Elaborado por elipe Bandoni de liveira especialmente para o ão Paulo faz escola.
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 1. onte uma teia alimentar com todos os animais citados no texto.

 2. epresente uma cadeia alimentar que contenha krill, topl ncton e a baleia-azul.

 3. As baleias-azuis são animais muito grandes e têm grande apetite. Próximo da Antártica, ela 
pode comer, em um só dia, 2,5 milh es de krills. De quantos milh es de krills precisaria uma 
d zia de baleias-azuis para se alimentar durante uma semana
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 4. eve a o esquema da transformação da energia e as pir mides de biomassa que você construiu 
anteriormente nesta ituação de Aprendizagem. Depois, construa a pir mide de biomassa refe-
rente à cadeia alimentar que você esquematizou na questão 2. Para isso, considere que existam 
cerca de 150 mil toneladas de topl ncton e que a cada n vel tró co se perca 90% da massa, 
como informa o texto (outra maneira de pensar nisso é imaginar que apenas 10% estará presen-
te no próximo n vel tró co). A escala a ser utilizada na sua pir mide é a seguinte  cada 10 000 
toneladas deverão ser representadas por uma barra de 1 cm de comprimento.

 5. Considerando os mesmos valores do item anterior e que uma baleia-azul pesa em média 150 to-
neladas, responda  uantas baleias-azuis, no máximo, podem existir em uma área onde ha a 150 
mil toneladas de topl ncton  

 6. Copie o trecho do texto que explica por que cerca de 90% da energia é perdida de um n vel 
tró co para o outro. 
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Fique atento!

Nesta Situação de Aprendizagem, você pôde observar esquemas que são típicos da Bio-
logia, como as cadeias alimentares e as pirâmides de biomassa. Todas as outras disciplinas e 
áreas do conhecimento, como a Física, a História e a Matemática, possuem também os seus 
esquemas especí cos (lembre-se, por exemplo, das linhas do tempo nas aulas de História ou 
dos diagramas de conjuntos nas aulas de Matemática). Às vezes, esses esquemas usam um 
mesmo símbolo para representar coisas muito diferentes, como as setas, por exemplo  elas 
aparecem em vários esquemas e, mesmo dentro de uma mesma área, podem ter signi cados 
distintos. 

bserve as guras a seguir. Na gura que mostra os sapos, as setas querem dizer 
“mudança de estágio” ou “dessa fase, muda para a seguinte”; na cadeia alimentar, as setas 
querem dizer “serve de alimento para”; na linha do tempo, elas indicam a direção em que 
o tempo passa, ou seja, de que lado estão os fatos mais antigos e de que lado estão os mais 
recentes. E, em uma placa de trânsito, podem signi car algo totalmente diferente.

Esteja atento aos diferentes signi cados que os vários esquemas trazem e faça, mental-
mente, perguntas simples como esta  “  que quer dizer a seta neste esquema ”. Sempre que 
tiver dúvida, procure perguntar a uma pessoa que já esteja familiarizada com o esquema, 
como os seus professores. Isso sem dúvida ajuda a entender melhor o seu livro didático, os 
jornais, as revistas e muitas outras coisas que você verá fora da escola.

Esquemas em que as setas têm signi cados diferentes.
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SIT A  DE AP ENDI A EM 4 
AS M ITAS V LTAS D  CA B N

Nesta Situação de Aprendizagem, você estudará como o alimento produzido na fotossín-
tese e a energia que ele contém passam de um ser vivo para o outro. ma ênfase especial será 
dada ao elemento químico carbono, que é um dos principais componentes do nosso corpo e 
de todos os seres vivos.

 Leitura e análise de imagem

m poeta se emocionou ao ver uma cena como a que você vê na foto. Ao vê-la, ele ima-
ginou que o milho não cresce sozinho. Essa planta precisa que as pessoas cuidem dela para 
crescer. Ele pensou também que, de certa forma, as próprias pessoas são feitas de milho. 
Então, ele concluiu  é como se o milho cuidasse do milho.

Com base na imagem e no texto anterior, re ita sobre a questão a seguir e discuta suas respostas 
com a turma. 

 1. Por que o texto conclui que as pessoas são feitas de milho
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 Leitura e análise de texto

Informações sobre o ciclo do carbono

a)  A fotossíntese é um processo no qual uma planta, na presença de luz, transforma o gás 
carbônico do ar em açúcares.

b)  Todos os seres vivos são compostos, em grande parte, de carbono.
c)  uando um coelho come uma folha de alface, parte do carbono da alface passa a fazer 

parte do corpo do coelho. 
d)  Cerca de 70% do nosso corpo é composto de água. Depois dela, as substâncias mais 

abundantes são compostas de carbono.
e)  Nossa respiração, assim como a de todos os outros animais e plantas, consome gás oxigê-

nio e libera gás carbônico.
f )   petróleo e seus derivados (como a gasolina) são compostos, em grande parte, de carbono. 

 processo de formação de petróleo leva milh es de anos e acontece quando uma grande 
quantidade de matéria orgânica (restos de algas, animais e plantas) acumula-se no fundo 
do oceano ou de um lago e, pouco a pouco, é soterrada por sedimentos. A pressão que 
uma camada muito grande de sedimentos exerce por vários milh es de anos acaba transfor-
mando a matéria orgânica em petróleo.

g)  As fezes dos animais contêm grande quantidade de carbono, na forma de matéria orgânica.
h)   motor de um carro usa a energia liberada pela queima controlada da gasolina para 

gerar movimento. Nesse processo, o motor lança gás carbônico no ar.
i)  uando comemos qualquer alimento, parte do carbono presente nesse alimento torna-se 

parte do nosso corpo, enquanto a outra parte é expelida nas fezes. Durante a respiração, 
parte do carbono que assimilamos enquanto comemos é expelida como gás carbônico.

j)  As árvores captam o gás carbônico do ar e o utilizam para produzir nutrientes que são 
usados em seu desenvolvimento (crescimento, formação de folhas, ores, frutos etc.).

k)  Nos oceanos, existe uma quantidade imensa de algas e animais microscópicos. uando 
morrem, esses seres progressivamente afundam e acabam depositados no fundo do mar.

l)  A cana-de-açúcar faz fotossíntese, transformando o gás carbônico em açúcar. Esse açúcar 
pode ser transformado em álcool nas destilarias e pode ser utilizado em motores de carro, 
da mesma forma que a gasolina.

m)  No oceano, existem algas microscópicas capazes de fazer fotossíntese. Essas algas 
servem de alimento para uma grande quantidade de animais, entre eles o krill, que é 
um pequeno crustáceo.  krill serve de alimento para as maiores baleias do planeta, 
como a baleia-azul.

51
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n)  uando uma árvore morre, muitas vezes, fungos e bactérias atuam sobre ela. Pouco a 
pouco, eles digerem o carbono presente na árvore e, por meio da respiração, liberam gás 
carbônico no ambiente.

o)  As plantas, além de fazer fotossíntese, também respiram. Na respiração, assim como 
todos os animais, as plantas liberam gás carbônico.

Elaborado por Felipe Bandoni de liveira especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. De que maneira o carbono pode ser incorporado em uma planta

 2. De que maneira o animal pode obter carbono
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 3. De que forma a planta elimina carbono  E o animal

 4. Monte um esquema que represente uma cadeia alimentar contendo organismos dos diferentes 
níveis tró cos. A seguir, explique como o carbono é absorvido e eliminado pelos seres vivos 
presentes no seu esquema.

 5. Há decompositores no seu esquema  Em caso negativo, inclua-os, demonstrando como é o u-
xo de carbono nesses seres. Em outras palavras, explique como o carbono entra e sai dos corpos 
dos decompositores.
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 6. Imagine agora um novo esquema. Ele envolverá uma sequência de seres, semelhante à do esquema 
que você fez, mas deve incluir um combustível. Faça esse esquema no espaço a seguir.  caminho 
que o carbono faz de um ser para o outro (e no combustível) deverá ser indicado por uma seta.

 7.  gás carbônico, apesar de ser encontrado naturalmente na atmosfera, é liberado quando derivados 
do petróleo, como a gasolina, são queimados para produzir energia. Isso tem um lado negativo, por-
que a emissão de gás carbônico na atmosfera colabora para o aquecimento global e coloca em risco a 
sobrevivência de inúmeras espécies. ma indústria que queima petróleo para fabricar seus produtos 
imaginou que, plantando uma grande quantidade de árvores, compensaria esse prejuízo ambiental. 
Escreva um parágrafo explicando qual é a lógica por trás dessa compensação. Escreva também a sua 
opinião sobre o assunto, argumentando por que essa compensação funcionaria ou não.
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 8. ma pessoa a rmou que a energia que movimenta os automóveis é, na realidade, energia que veio 
do Sol. Você concorda com essa a rmação  Faça um esquema indicando com setas o caminho da 
energia até chegar aos combustíveis, con rmando ou não essa a rmação. 

Elaboração de uma narrativa sobre o ciclo do carbono

Agora, você escreverá um texto narrativo (isto é, uma história) que descreva como é a viagem 
do carbono pelos seres vivos.  narrador do seu texto será um átomo de carbono e a história será 
composta pelo que vai acontecendo com ele, incluindo tudo o que ele “vê” e “sente” (é claro que 
um átomo não “vê” nem “sente” nada, mas essa licença poética será útil para este exercício). Seu 
texto deverá ser em primeira pessoa (exemplo  “eu passei da atmosfera para um pé de milho”; “nós 
fomos então engolidos por um sabiá” etc.). A história deverá começar no ar, com o gás carbônico, 
e envolver a passagem por um organismo produtor, dois consumidores e a volta para um produtor.

Para facilitar a sua tarefa e ajudá-lo a ter mais ideias, releia os itens de “a” a “o” das informaç es sobre 
o ciclo do carbono, que já foram lidas na etapa anterior. A seguir, mais algumas dicas que podem ajudar  
animais e plantas expelem gás carbônico enquanto respiram; o corpo de todos os animais e plantas, inclu-
sive os aquáticos (águas doces ou salgadas), é composto em grande parte de carbono; fezes de animais 
contêm carbono; fungos e bactérias também são em grande parte compostos de carbono.

 seu texto deverá obedecer às seguintes regras
  deverá estar em primeira pessoa, ou seja, o narrador tem de ser uma porção de carbono;
  o primeiro parágrafo deve abordar a vida do carbono no ar;
  o segundo deve tratar da vida dentro de um produtor;
  o terceiro deve tratar da vida dentro dos consumidores;
  o quarto tratará da volta ao produtor, explicando o que o futuro pode reservar para essa porção 
de carbono;
  muita atenção aos aspectos formais do texto, como ortogra a, concordância gramatical, pontua-
ção, coerência e coesão entre as frases etc.;

  o texto deverá ter um título criativo e relacionado aos acontecimentos que ele narra.
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LI  DE CASA

 1. Em 2006, o IPCC (sigla em inglês para “Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas”) 
produziu um documentário em vídeo que deu ampla divulgação ao grá co a seguir. Ele mostra a 
mudança na concentração de gás carbônico (C 2) na atmosfera terrestre ao longo do século 

Quantidade de gás carbônico na atmosfera
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Fonte dos dados  Intergovernmental Panel on Climate  Change (IPCC). 
Disponível em  http // .ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4 syr.pdf , p. 38. 

Acesso em  17 maio 2013.

CO2
atmosférico

A

B C1o nível trófico

2o e 3o níveis tróficos

Morte

a) A, respiração; B, fotossíntese; C, decomposição.
b) A, respiração; B, decomposição; C, fotossíntese.
c) A, fotossíntese; B, respiração; C, decomposição.
d) A, decomposição; B, fotossíntese; C, respiração.
e) A, decomposição; B, respiração; C, fotossíntese.

  Segundo as previs es do IPCC, a concentração de C 2 vai continuar a aumentar no futuro. 
Entretanto, isso poderá ser evitado

  a) reduzindo o plantio de árvores;
  b) impedindo o fenômeno de inversão térmica;
  c) aumentando a densidade da população humana na zona rural;
  d) controlando a utilização de carros e motores a explosão;
  e) diminuindo o crescimento do toplâncton nos mares produtores.

 2.  ciclo do carbono é um processo que ocorre na Terra e envolve tanto os seres vivos como a 
atmos fera. Analise o esquema a seguir, que representa esse ciclo, e depois assinale a alternativa 
que indica, respectivamente, o nome correto dos processos A, B e C.
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  Com base nesse esquema, é possível concluir que
  a) I pode representar a maioria dos seres vivos do planeta e II somente os produtores;
  b) I representa apenas seres consumidores e II os decompositores;
  c) I pode representar qualquer ser vivo e II apenas os decompositores;
  d) I representa os consumidores primários e II os seres fotossintetizantes;
  e) I representa os decompositores e II os seres vivos em geral.

CO2

glicose

I II

 AP ENDEND  A AP ENDE

ma maneira de expandir seus conhecimentos sobre os ciclos da natureza é parar para 
pensar sobre os processos que existem no seu dia a dia. Por exemplo  pense sobre um pacote 
de biscoito que você comeu. De onde vieram os biscoitos  E a embalagem  Para onde vai 
esse biscoito e essa embalagem  Será que esse processo pode ser comparado a um ciclo natu-
ral, como o ciclo do carbono que pode se repetir inde nidamente  Em outras palavras, será 
que eles são sustentáveis  Em caso negativo, o que poderia ser feito para que esse processo 
se tornasse sustentável

Voltando aos processos naturais, outra re exão pode ampliar ainda mais seus horizon-
tes. Você já parou para pensar que a mesma gota de água que você bebe pode já ter feito 
parte de uma geleira na Antártica, ou do ceano Pací co, ou mesmo ter sido parte de um 
ser vivo que já não existe  A mesma pergunta pode ser feita em uma escala maior  de onde 
veio o material que forma hoje as rochas, os seres vivos e a água do nosso planeta  Veio de 
outros planetas  De estrelas  De que parte do niverso  Será que esse também é um pro-
cesso cíclico  Haverá um “ciclo dos planetas”  

 3.  que signi ca a palavra “glicose”  ual é a relação dessa palavra com a fotossíntese  Procure a 
resposta no seu livro didático.

 4. A gura a seguir mostra, resumidamente, o esquema do ciclo do carbono na natureza
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 PA A SABE  MAIS

Sites

  MINIST I  DA ED CA . Disponível em  http //rived.mec.gov.br/atividades/ 
biologia/nitrogenio/atividade1/bio4 ativ1.htm . Acesso em  17 maio 2013. Essa ativi-
dade virtual trata do caminho de outro elemento químico na natureza, o nitrogênio.  
objetivo é encaixar os organismos em uma cadeia alimentar, levando em conta a participa-
ção de cada um no ciclo do nitrogênio. Para aproveitar ao máximo a atividade, leia antes 
o capítulo do seu livro didático sobre esse assunto. 

  TEIA D  SABE . Disponível em  http //sites.unisanta.br/teiadosaber/apostila/biologia/ 
Cadeia alimentar-Pratica2808.pdf . Acesso em  17 maio 2013. Jogo sobre cadeia ali-
mentar em que os alunos desempenham o papel de plantas, capivaras, onças e homem.

  NIVE SIDADE DE S  PA L /S  CA L S ( SP). Disponível em  http //
educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ ativida.html . Acesso em  17 maio 2013. Esse site traz 
instruç es de como construir um terrário com um ecossistema arti cial.

Livros

  B FFA, Alessandro. Você é um animal, Viskovitz! São Paulo  Cia. das Letras, 1999. 
Esse livro muito bem-humorado apresenta os animais vivendo várias situaç es tipi-
camente humanas. Algumas das histórias tratam, de maneira engraçada, das relaç es 
alimentares entre seres vivos.

  LA S N, ary. Tem um cabelo na minha terra! São Paulo  Cia. das Letrinhas, 2000. Esse 
é um livro que trata das relaç es alimentares entre seres vivos com muita ironia. Ele conta 
a história de uma minhoca que acha muito ruim a posição que ocupa na natureza.

Filme

  O pesadelo de Darwin (Darwin’s Nightmare). Direção  Hubert Sauper. Suécia, Finlândia, 
Canadá, Bélgica, França, ustria, 2004, 107 min. 14 anos. Documentário que conta a 
trágica história da introdução de uma espécie de peixe em um enorme lago na frica sem 
levar em conta suas relaç es alimentares.  lme mostra a ligação do desequilíbrio ecoló-
gico com a pobreza e o crime. 
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SIT A  DE AP ENDI A EM 5 
ELA ES EC L ICAS ENT E ESP CIES

PA A C ME  DE C NVE SA

Nas atividades a seguir, você vai estudar como duas espécies diferentes podem interagir. Vai 
conhecer as estratégias surpreendentes que alguns seres vivos utilizam para melhorar a sua sobrevi-
vência na natureza.

bserve com atenção as quatro imagens a seguir. Veri que se cada uma apresenta mais de  
um organismo e preste atenção em todos os que puder distinguir. Analise o que está acontecendo 
com cada um deles e recorde o que já aprendeu sobre cadeias alimentares. Todas as imagens cor-
respondem a situa ç es que existem na Mata Atlântica, um bioma que hoje ocupa menos de um 
décimo da sua área original. Depois de observar as imagens, liste no quadro todos os organismos 
envolvidos em cada uma delas. 
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Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

 1. Por que eles foram fotografados juntos nessas situaç es  ue situaç es essas imagens representam  

PES ISA EM P

Relações ecológicas na Mata Atlântica

Você vai fazer agora uma investigação sobre as relaç es entre seres da Mata Atlântica. Antes da 
chegada dos portugueses, em 1500, este bioma ocupava uma área estimada em 1 milhão de km2, mas 
atualmente resta pouco da sua formação original  apenas cerca de 70 mil km2. Há, entretanto, áreas  
onde a vegetação original ainda existe e os organismos vivem relativamente distantes das in uências 
dos seres humanos. Essas regi es são muito importantes sob o ponto de vista biológico, pois muitas 
das espécies que ali vivem não existem em nenhum outro lugar do mundo. 

Seu professor vai organizá-los em grupos para esta atividade.

Regras do jogo da Mata Atlântica

Cada grupo vai sortear uma carta numerada que corresponde a uma das frases a seguir. 
Cada frase traz informaç es sobre como alguns seres da Mata Atlântica convivem entre si. 
A tarefa das equipes será anotar no quadro os seres mencionados em cada frase, explicando 
quais deles são bene ciados, prejudicados ou indiferentes. 

Beneficiado é um ser vivo que tem a sobrevivência favorecida pela situação descrita na 
frase, enquanto prejudicado é aquele que tem a sobrevivência desfavorecida. Pode acon-
tecer também de haver algum ser vivo para o qual a situação é indiferente, ou seja, não 
prejudica nem bene cia sua sobrevivência. 

Após concluir a análise da primeira frase, sorteie outra carta. epita este procedimento 
até ter analisado oito frases diferentes.
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1 2

3 4

5 6

As corujas alimentam-se de uma 
espécie de perereca que vive às 

margens de uma lagoa.

Uma semente de uma planta  
chamada cipó-chumbo germina 

sobre uma pitangueira. Aos 
poucos, as raízes do cipó-chumbo 

vão penetrando nos galhos da 
pitangueira, absorvendo os 

nutrientes dela.

Um carrapato alimenta-se do 
sangue de uma capivara.

Uma bactéria vive no  
interior dos pulmões de um 

macaco-prego, alimentando-se 
de suas células.

Uma rêmora gruda no corpo de 
um tubarão com uma ventosa 

que há no alto da cabeça dela e 
se alimenta dos restos de peixes 

deixados por ele.

Um gambá captura um  
besouro com suas patas 

dianteiras e come o corpo dele, 
deixando apenas as pernas.
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7 8
9 10

11 12

13

Abelhas-sem-ferrão visitam as 
flores de goiabeira-brava para 
se alimentar do néctar delas 

e, como visitam muitas flores, 
acabam levando pólen de uma 
para outra flor. Isso facilita a 

reprodução da goiabeira-brava.

A perereca-verde e a  
perereca-lis trada põem ovos nas 

mesmas poças. Quando há muitos 
girinos ocupando o mesmo lugar, 
não há comida para todos. E não 

há muitas poças na floresta.

Uma bromélia vive sobre um 
cedro, de onde consegue 

pegar mais luz que no chão da 
floresta. As raízes da bromélia 
não penetram nos galhos das 

árvores.

O gambá e a cutia alimentam-se 
dos frutos do palmito-juçara;  
mas não há frutos suficientes  

para todos. 

Uma sanguessuga que vive na 
água sobe nas costas de um sapo 
para chegar a lagoas diferentes, 

mas sem sugar seu sangue.

Uma joaninha anda pelo  
galho de uma amoreira 

devorando todos os pulgões  
que estão por ali.

Um líquen é uma associação entre 
uma alga e um fungo: a alga 

produz alimento e o fungo retém 
umidade. Essa associação é tão 
íntima que algumas espécies de 

algas e de fungos não conseguem 
viver separadamente.
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Número  
da frase

Seres citados
Seres  

prejudicados
Seres  

beneficiados
Seres  

indiferentes
Nome da rela-
ção ecológica

Exemplo joão-de-barro, 
mosca-varejeira

mosca- 
-varejeira joão-de-barro  — predatismo

LI  DE CASA

Em todas as ciências, incluindo a Ecologia, existem termos técnicos que servem para facilitar a 
comunicação entre estudiosos do assunto. Essas palavras, muitas vezes, resumem uma grande quan-
tidade de informaç es sobre um tema e é importante que você conheça algumas delas.

Na atividade anterior, você fez uma lista que resume, na forma de esquema, algumas situaç es 
que envolvem seres vivos da Mata Atlântica. Essas relaç es podem ser classi cadas em vários tipos, 
com nomes especí cos. Por exemplo  a situação em que um animal se alimenta de outro animal é 
chamada de predatismo.

 1.  exemplo a seguir vai ajudar seu grupo a realizar a tarefa. Em seguida, complete o quadro.
   Frase sorteada  “ m joão-de-barro alimenta-se de uma mosca-varejeira”.
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Pesquise no seu livro didático ou na internet o nome técnico das outras situaç es. Como se 
chama uma relação em que os dois seres envolvidos são bene ciados  Como se chama a relação em 
que um dos seres é bene ciado e o outro é indiferente  Como se chama uma relação na qual os dois 
seres vivos são prejudicados

 1. No esquema que você montou na etapa anterior, escreva o nome técnico da relação que exis-
te em cada situação. Por exemplo, ao lado da frase “ m joão-de-barro alimenta-se de uma 
mos ca-varejeira”, o termo técnico a ser anotado seria “predatismo”.

 2. No seu livro didático, deve haver exemplos para cada tipo de relação. Anote, no espaço a seguir, 
o nome da relação e tente encontrar pelo menos um exemplo. Caso não encontre exemplos no 
seu livro, pesquise em outros livros da sua escola ou busque na internet. 

 Leitura e análise de texto

Leia com atenção o texto a seguir. Ele traz informaç es sobre algumas espécies e as 
relaç es que elas estabelecem entre si. 

O “pacto” entre o lobo e a árvore

De hábitos alimentares noturnos, o lobo-guará costuma atacar pequenos roedores e 
aves. Embora seja carnívora, essa espécie precisa comer um fruto de uma árvore bastante 
particular, a lobeira (Solanum lycocarpum). 

Essa dieta é vital para o lobo-guará  se for privado de comer esses frutos regularmente, 
ele pode morrer de complicaç es renais, que são causadas por vermes. A lobeira também é 
recompensada nessa relação, pois o lobo contribui para a dispersão de suas sementes. 

Elaborado por Felipe Bandoni de liveira especialmente para o São Paulo faz escola.
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Agora responda às quest es.

 1. Lembrando do que você já aprendeu, monte a teia alimentar que representa todos os organis-
mos citados no texto e indique o tipo de relação estabelecida entre as espécies mencionadas.

V C  AP ENDE

 1. (Vunesp – 2005) Moradores dizem que há risco de queda de árvores na zona norte.
  “ ...  m dos moradores reclama de duas árvores cheias de cupim, que cam em frente à sua 

casa  – uero ver quando a árvore cair sobre um carro e matar alguém, o que a prefeitura vai 
dizer. ... ” (Folha de S.Paulo, 12 jan. 2005.)

  Embora se alimentem da madeira, os cupins são incapazes de digerir a celulose, o que é feito 
por certos protozoários que vivem em seu intestino. As relaç es interespecí cas cupim-árvore e 
cupim-protozoário podem ser classi cadas, respectivamente, como casos de

  a) predação e comensalismo.
  b) comensalismo e parasitismo.
  c) parasitismo e competição. 
  d) parasitismo e mutualismo.
  e) inquilinismo e mutualismo.
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 2. Assinale a opção que indica o tipo de relação ecológica nos três exemplos a seguir
  I. ma ovelha está cheia de pulgas, que vivem entre seus pelos, sugando seu sangue.
  II. A lombriga é um nematódeo que vive no intestino de mamíferos. 
  III. s percevejos são insetos que retiram seiva elaborada de certas plantas.

  a) Mutualismo.
  b) Competição.
  c) Parasitismo.
  d) Sociedade.
  e) Canibalismo.
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 Leitura e análise de texto e imagem

bserve a imagem a seguir. Ela mostra dois pássaros comuns no Brasil  o tico-tico e o 
chupim. 

O que é um chupim?

Veja algumas das de niç es do dicionário Houaiss

Chupim  (1) ave passeriforme (Molothus bonariensis) da fam. dos emberizídeos, conhe-
cida em todo o Brasil [...] Põe os ovos nos ninhos de muitas spp., esp. no do tico-tico [...]. (5) 
homem que casa com mulher rica. 

©Instituto Antônio Houaiss.

Tico-tico alimentando lhote de chupim.

 1.  bserve novamente a imagem e responda  ual dos pássaros é o tico-tico e qual é o chupim  
Como você chegou a essa resposta  
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 2.  Escreva o nome das duas espécies representadas na foto, indicando com um sinal (+) a que é be-
ne ciada e com um (–) a que é prejudicada. Depois aponte o nome da relação entre o tico-tico e 
o chupim.

67

 Leitura e análise de texto

As formigas-correição agitam a floresta

Predadoras vorazes, as formigas-correição vivem em orestas do Brasil. São formigas 
sem um ninho xo, que caminham em bandos transportando seus ovos e sua rainha pela 
mata. Elas são carnívoras e se alimentam de grilos, aranhas e outros animais que encontram 
pelo caminho. Como os bandos são enormes, muitas vezes chegando a dezenas de milhares 
de formigas, elas atacam insetos bem maiores que elas, como baratas. Algumas espécies 
chegam a se alimentar de vertebrados, como roedores e lagartos. 

s bandos de algumas espécies dessas formigas estendem-se como um tapete vivo no 
chão da oresta. s animais que podem saltar ou voar por cima delas tratam de escapar. 
Contudo, algumas aves seguem as formigas-correição, aproveitando para capturar maripo-
sas e moscas que fogem voando enquanto o bando passa. Essas aves são bastante bene cia-
das pelas formigas, mas não se alimentam delas. 

 Já os animais que não voam nem saltam não têm muita chance de escapar vivos quando 
as encontram. Mesmo os animais que voam, como alguns gafanhotos, desenvolveram uma 
estratégia interessante para evitar ser devorados  cam absolutamente imóveis, de maneira 
que as formigas passam por eles, às vezes até por cima de seu corpo, e não os notam. 

Contudo, algumas vespas se aproveitam dessa situação para botar seus ovos nos gafanho-
tos que estão se ngindo de estátua. As larvas dessas vespas se alimentam e se desenvolvem 
no corpo do gafanhoto. Às vezes, as larvas abandonam o corpo do gafanhoto e ele sobrevive.

Elaborado por Felipe Bandoni de liveira especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. Encontre e sublinhe no texto todos os nomes de animais. Depois, liste todas as interaç es entre 
espécies e, para cada uma dessas interaç es, indique com um sinal de (+) a espécie bene ciada, 
com (–) a prejudicada e com (0) a indiferente. Por último, complete com o nome de cada uma 
das interaç es. 
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Relações mais complexas

Nesta Situação de Aprendizagem, tratamos de maneira didática as relaç es entre seres 
vivos. uando analisamos diretamente a natureza, encontramos muitas vezes situaç es mais 
complexas que podem di cultar nossa análise, mas também mostram o quanto a natureza 
pode ser interessante.

As diferenças entre predatismo e parasitismo, por exemplo, podem ser muito sutis. 
Considere os exemplos a seguir e responda em seu caderno

 1. m ser vivo está com o organismo tão infestado de parasitas que acaba morrendo. Po-
demos considerar essa situação um caso de predatismo

 2. m louva-a-deus tenta capturar uma barata, mas consegue apenas comer uma das per-
nas e ela escapa viva. Temos aí um caso de parasitismo  
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!
? SIT A  DE AP ENDI A EM 6 

E IL B I  DIN MIC  DAS P P LA ES

PA A C ME  DE C NVE SA

Nas atividades a seguir, seus estudos em Ecologia serão aprofundados. Você será convidado a 
pensar sobre como o tamanho da população de uma espécie varia ao longo do tempo e quais fato-
res podem aumentar ou diminuir a população. Aprenderá que a natureza muda a todo momento, 
mas que existe um equilíbrio nessas mudanças.

Para atingir esses objetivos, você aprimorará sua habilidade de analisar e construir grá cos. Por 
último, será desa ado a observar o resultado de alguns experimentos e tirar conclus es sobre eles.  

 Leitura e análise de texto

Procriadores

s ratos são animais que causam problemas em muitas cidades. Além de atacar plan-
taç es e armazéns, transportam vírus e bactérias que causam doenças ao ser humano, por 
exemplo, a leptospirose. ma das características dos ratos, que lhes permite se espalharem por 
tantos lugares, é sua capacidade de se reproduzirem rapidamente. Após atingir a maturidade 
sexual, com cinco semanas de idade, uma fêmea dá à luz, em média, dez lhotes por mês. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. Sabendo-se que a vida de um rato pode durar dois anos após a maturidade sexual, quantos 
lhotes um único casal de ratos pode gerar ao longo de toda a vida  

 2. Suponha que uma população de ratos, em uma cidade, seja composta por mil ratos. uantos 
ratos haveria após dois anos, considerando que apenas esses mil ratos se reproduzam  
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 3. se sua resposta da questão anterior como população inicial de ratos e calcule quantos haveria 
após dez anos sem mortes. 

 4.  fácil perceber que, em poucas décadas, a população de ratos ocuparia todo o planeta. Por que 
isso não acontece  

 Leitura e análise de gráfico

Presas e predadores

s ratos são as presas favoritas de determinadas espécies de coruja. Pesquisadores regis-
traram anualmente, durante 10 anos, o número de ninhos dessas corujas e a presença de suas 
presas favoritas.  resultado dessa investigação está representado no grá co a seguir.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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 1. Determine o ano em que os ratos aparecem em maior e menor quantidade.  

 2. Determine o ano em que a reprodução das corujas foi maior e o ano em que foi menor. 

 3. De acordo com o grá co, qual é a relação entre a população de corujas e a de ratos

 4. De acordo com o grá co, qual é o fator que interfere no tamanho da população de ratos

 5. De acordo com o grá co, qual é o fator que interfere no tamanho da população de corujas

 6.  que aconteceria se os ratos desaparecessem desse local

 7. Este grá co é um pouco diferente dos que você viu até aqui. Ele tem dois eixos y, cada um com 
uma escala diferente.  eixo y à esquerda do grá co refere-se aos dados que são mostrados em 
colunas ou na linha  Explique como chegou a essa conclusão.
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 Leitura e análise de texto

Controle biológico de pragas: fungo versus cigarrinha

A cigarrinha-das-raízes, cujo nome cientí co é Mahanarva fimbriolata, é uma praga que 
ataca as plantaç es de cana-de-açúcar em todo o Brasil. Essa cigarrinha é um inseto bem 
pequeno, mas é capaz de se reproduzir rapidamente. Ela perfura as raízes e suga a seiva da cana 
e, quando em grandes populaç es, reduz a quantidade de açúcar na planta, causando sérios 
prejuízos aos fazendeiros. 

Por esse motivo, muitos agricultores e cientistas buscaram maneiras de eliminar a cigarri-
nha-das-raízes dos canaviais. ma primeira tentativa foi feita com inseticidas, o que reduziu as 
populaç es de cigarrinhas e serviu para aumentar novamente a produção de açúcar. Entretanto, 
em alguns anos, a cigarrinha voltou a atacar, só que, desta vez, o inseticida não era mais e ciente 
para eliminá-la. 

Juntaram-se a isso os problemas causados pela chegada do inseticida aos rios próximos aos 
canaviais  em primeiro lugar, havia o risco de contaminação da água que abastecia as comuni-
dades vizinhas às plantaç es; em segundo lugar, o inseticida poderia causar a morte da fauna 
original dos rios, o que é altamente indesejável.

s cientistas julgaram que o fungo Metarhizium anisopliae poderia ser uma boa solução 
para esse problema. Havia algumas evidências de que as cigarrinhas não se reproduziam bem 
na presença do fungo. Para con rmar isso, eles criaram as cigarrinhas em laboratório, tanto 
na presença quanto na ausência desse fungo. s dados que obtiveram estão representados na 
tabela a seguir.

 8. Você estudou um diagrama chamado Pirâmide de biomassa. Aprendeu com ele como a energia 
passa de um ser vivo para o outro, bem como as perdas que acontecem nesse processo. Pensan-
do no que você já sabe sobre isso, por que o número de corujas nunca é maior que o de ratos
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Tempo 
(dias)

Número de cigarrinhas

sem fungo com fungo

0 5 1

5 5 1

10 7 1

15 10 2

20 30 3

25 50 6

30 70 10

35 90 12

40 100 16

45 110 18

50 110 18

Elaborado por Felipe Bandoni de liveira especialmente para o São Paulo faz escola.

 1. No espaço a seguir, construa o grá co correspondente à tabela. Metade da classe vai se de-
dicar ao grá co que representa a população de cigarrinhas sem o fungo e a outra metade, 
ao que representa a população com o fungo. Antes de construir seu grá co, preste atenção 
em qual é a sua tarefa. Não se esqueça de dar um título ao grá co, nem de escrever os 
nomes do que está representado em cada eixo.

Dica!

No grá co que você vai construir, o eixo x deve variar de 0 a 50, no qual cada cinco dias cor-
respondem a 1 cm.  eixo y deve variar de 0 a 120, e cada dez cigarrinhas corresponderão a 1 cm.
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 2. Agora você se reunirá em dupla com um colega que tenha feito o grá co complemen-
tar ao seu. Analise o grá co que ele construiu e veri que se os aspectos a seguir estão 
corretamente representados; em caso negativo, seu colega deverá corrigir o que for 
necessário.

  a)   eixo x varia de 0 a 50 e cada intervalo de cinco dias corresponde a 1 cm
  b)   eixo y varia de 0 a 120 e cada grupo de dez cigarrinhas corresponde a 1 cm
  c)  Con ra se os pontos estão corretamente colocados no grá co.
  d) Con ra se o acabamento do grá co está adequado (capricho).
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 3. Você diria que a presença do fungo interfere no tamanho da população de cigarrinhas   
Explique com base nos grá cos construídos.

 4. m cientista, observando esses resultados e veri cando que a produção de cana aumentou na 
presença do fungo, levantou três hipóteses. Analise-as e comente, argumentando por que cada 
uma é plausível ou não. Dica  use os dados dos grá cos construídos na questão 1 e do texto 
sobre controle biológico de pragas para sustentar seus argumentos.

 o fungo, apesar de ser microscópico, é um predador de cigarrinhas.

 o fungo compete com as cigarrinhas pelas folhas de cana-de-açúcar e também 
prejudica a planta.

 o fungo é um parasita das cigarrinhas e não prejudica as plantas.

 5. Essa cigarrinha é uma praga da cana-de-açúcar, pois, ao sugar a seiva das folhas para se alimen-
tar, ela injeta toxinas na planta, prejudicando a fotossíntese.  cientista teve a ideia de misturar 
o fungo (que é microscópico) em água e lançar jatos com a mistura sobre a plantação. A in-
tenção era diminuir a população de cigarrinhas. Você acha que isso aumentará a produção de 
cana-de-açúcar  Explique por quê.
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 6. eleia o texto Controle biológico de pragas: fungo versus cigarrinha. Ele menciona três orga-
nismos e as relaç es entre eles. Anote a seguir que relaç es são essas, marcando com (+) o 
organismo bene ciado e com (–) o prejudicado. Escreva também como cada uma dessas 
relaç es é denominada.

 7. epresente a seguir a cadeia alimentar que inclui esses três seres vivos.

 8. Se você fosse um plantador de cana, que método usaria para eliminar a cigarrinha  o inseticida 
ou o fungo  Justi que sua escolha.
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LI  DE CASA

 1. (Fuvest – 2003)  grá co a seguir representa o crescimento de uma população de herbívoros e 
da população de seus predadores

  

  a)  Pela análise do grá co, como se explica o elevado número de predadores nos pontos I, II e 
III  Justi que sua resposta.

  b)  Se, a partir de 1935, os predadores tivessem sido retirados da região, o que se esperaria que 
acontecesse com a população de herbívoros  Justi que sua resposta.
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 2.  Suponha que o grá co da questão anterior não trouxesse a indicação de qual linha representa os 
herbívoros e de qual linha representa os predadores (carnívoros). Seria possível descobrir qual 
linha se refere a cada tipo de animal  Explique como. (Dica  pense nas pirâmides de energia )

  Leitura e análise de experimento

Estudando a influência do milho sobre a ervilha

 experimento a seguir foi conduzido para entender como as plantas de milho e de ervilha 
in uenciam umas às outras. Foram testadas quatro situaç es envolvendo essas plantas. s 
cientistas estavam interessados em entender dois pontos  se a ervilha e o milho afetavam o 
crescimento um do outro e, caso afetassem, quais partes das plantas eram responsáveis por 
isso (folhas ou raízes). Na ilustração, estão representadas as diferentes situaç es em que essas 
plantas foram cultivadas.
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Situação inicial do experimento

1.  Somente plantas  
de ervilha foram 
cultivadas.

2.  Plantas de ervilha e milho 
cultivadas com as raízes  
no mesmo solo, mas com  
as folhas separadas.

3.  Plantas de ervilha e milho  
cultivadas com as raízes em  
solos separados, mas com as  
folhas juntas.

4.  Plantas de ervilha e 
milho cultivadas no 
mesmo solo e com 
as folhas juntas.
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 1. Em qual dos vasos as plantas de ervilha cresceram mais

 2. Em qual dos vasos as plantas de ervilha cresceram menos

 3. As plantas de milho in uenciam o crescimento das plantas de ervilha   que permite chegar 
a essa conclusão

 4. Por que os cientistas montaram o vaso 1, que é chamado de controle

 5. Por que os cientistas montaram um vaso em que as plantas de ervilha e de milho compartilha-
vam o ar, mas não a terra, e outros em que elas compartilhavam a terra, mas não o ar

Massa seca das plantas de ervilha em diferentes 
situações
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Experimento com plantas de ervilha  massa seca após 46 dias de cultivo.

s cientistas que executaram 
o experimento construíram o grá-

co Massa seca das plantas de ervi-
lha em diferentes situações, que 
resume os resultados obtidos para 
as plantas de ervilha  estão repre-
sentadas as massas secas de plantas 
de ervilha após 46 dias de cultivo.  
 
 

Dados de SEME E, T.; F D- ILLIAMS, . J., 
2001. In  BE N, M.; T NSEND, C. .; 

HA PE , J. L. Biologia  de indivíduos a ecossistemas. 
Porto Alegre  Artmed, 2007. p. 232. 
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 6. uais partes das plantas são mais responsáveis pela diminuição do crescimento quando ervilha 
e milho estão juntos  as folhas ou as raízes  Explique com base no grá co.

 7.  que causa mais alteração na massa nal da planta de ervilha  compartilhar o mesmo solo com 
plantas de milho ou o mesmo recipiente para as folhas  Justi que com dados do grá co.

 8.  experimento mostra que as plantas estão competindo. Você diria que elas estão competindo 
por alguma coisa presente no solo ou alguma coisa presente no ar   que seria essa “alguma 
coisa” em sua opinião

Você conheceu nas últimas aulas um tipo muito especí co de grá co  o de crescimento de popula-
ç es. Esses grá cos sempre trazem o tempo no eixo x e o número de indivíduos no eixo y. 

 interessante é que todos os grá cos apresentam um formato parecido, como se fossem uma letra 
“S” um pouco inclinada. Mais interessante ainda é que esse formato não depende de quais seres vivos 
estão sendo analisados  se forem seres humanos ou bactérias, o formato é o mesmo.

 fácil imaginar por que isso acontece. Toda população começa com um número pequeno de indi-
víduos; se não houver restriç es, ou seja, se não houver nada que impeça a reprodução, o número de 
indivíduos subirá rapidamente. 

Entretanto, logo após esse crescimento inicial, os recursos de que a população precisa para viver 
(água, alimento, espaço e outros) começam a car escassos.  tamanho da população então se estabiliza, 
sem crescer mais.
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TEMA – A INTE DEPEND NCIA DA VIDA – A INTE VEN  H MANA E S  
DESE IL B I S AMBIENTAIS

SIT A  DE AP ENDI A EM 7 
C ESCIMENT  P P LACI NAL E AMBIENTE

PA A C ME  DE C NVE SA

Nesta Situação de Aprendizagem, você vai estudar as mudanças que ocorreram na população 
humana e suas consequências para o meio ambiente. Como estudo de caso, você aprofundará o que 
sabe sobre a ocupação do território brasileiro e a in uência desse processo na Mata Atlântica, que 
originalmente ocupava boa parte do nosso país. 

  esponda, individualmente, às quest es.

 1. uantas pessoas você acha que há no mundo hoje  Escreva esse número por extenso e também 
com algarismos (por exemplo  se você acha que há um milhão de pessoas, escreva “um milhão – 
1 000 000”). uantas pessoas você acha que há no Brasil hoje  Escreva o número por extenso e 
com algarismos.

 2. uantas pessoas você acha que havia no mundo há cem anos  Escreva o número por extenso e 
com algarismos.

 3. Você acha que, hoje, a população do mundo está aumentando, diminuindo ou está constante  
Por que você pensa assim

 

!
?
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 5. bserve os esboços feitos por pelo menos três outros colegas. Eles são todos iguais  Faça uma 
lista em seu caderno com as diferenças, se houver.

 6. Depois de observar os esboços de seus colegas, você mudaria alguma coisa no seu grá co  Se 
sim, refaça seu esboço de acordo com essas modi caç es.

Buscando dados para avaliar representações

 1. ue fonte de informação você consultaria para saber se os grá cos estão corretos  Em outras 
palavras, onde você buscaria informaç es sobre a população do mundo e do Brasil

82

Dica!

No seu esboço, o 
tempo deverá estar no 
eixo das abscissas (hori-
zontal) e o número de 
habitantes no eixo das 
ordenadas (vertical). 
Não é necessário fazer 
uma escala precisa 
nesse grá co, pois ele 
é apenas um esboço. 
Antes de desenhar, 
pense no tamanho nal 
que ele terá. Se julgar 
necessário, faça um ras-
cunho em outra folha.

 4. Imagine como deve ter sido o crescimento da população humana na Terra desde o surgimento 
da nossa espécie até hoje. Como seria um grá co que representasse esse crescimento  Faça um 
esboço desse grá co, a lápis, no espaço indicado. 



Biologia – 1ª série – Volume 1

83

 Leitura e análise de tabela

A tabela a seguir contém dados que talvez possam ajudá-lo a descobrir se o esboço de 
grá co que você fez na etapa anterior corresponde à realidade da população mundial e da 
população do Brasil. 

Número aproximado de habitantes  
(em milh es)

Ano Mundo (*) Brasil (**) 

1800 980 3

1850 1 260 8

1900 1 650 18

1950 2 520 52

1960 3 020 70

1970 3 700 93

1980 4 440 119

1990 5 270 147

2000 6 060 169

2010 7 000 191

Fontes  (*) rganização das Naç es nidas ( N ).  
(**) Instituto Brasileiro de eografia e Estatística (IB E).

 2. Você acha que os dados da tabela são con áveis  Justi que.

 3. Com base nessa tabela, construa um grá co de barras que represente como a população variou 
ao longo dos dois últimos séculos. Metade da classe vai fazer o grá co que representa a popula-
ção do mundo e a outra metade, a do Brasil. Antes de construir seu grá co, preste atenção para 
veri car qual é sua tarefa. Não se esqueça de dar um título ao grá co, nem de escrever o nome 
do que está representado em cada eixo.
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Depois de construir o grá co, reúna-se com um colega que tenha elaborado um grá co dife-
rente do seu e responda às quest es seguintes.

Instruções para elaboração dos gráficos

 A escala deve ser diferente para cada grá co (observe que os dados mundiais a partir de 
1960 são em torno de 40 vezes maiores que os brasileiros).

 Para os dados mundiais, construa um eixo y variando entre 0 e 8 bilh es, sendo que  
1 bilhão corresponderá a 1 cm. Para os dados do Brasil, o eixo y deverá variar de 0 a 
200, e cada centímetro corresponderá a 20 milh es.

 No eixo x, cada ano representado na tabela corresponderá a uma barra de 1 cm de lar-
gura. Atenção  os intervalos de tempo não são os mesmos ao longo de todo o grá co 
(começam de 50 em 50 anos, depois passam a ser de 10 em 10 anos).

 Pinte as barras de uma mesma cor, que seja diferente do restante do grá co, para facilitar 
a visualização. Colocar os dados corretos em um grá co é apenas parte do trabalho.  
importante que o acabamento visual esteja impecável para facilitar o entendimento. 
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 4.  Analise o grá co do seu colega e veri que se os aspectos a seguir estão corretamente represen-
tados; em relação a cada aspecto, dê uma nota de 0 a 10 e escreva um comentário ao lado do 
grá co

 A escala do gráfico é adequada, ou seja, os dados “cabem” dentro da escala

  nome de cada eixo do gráfico está indicado

 s valores dos eixos estão indicados

 s dados estão corretamente representados  (Confira com a tabela.)

  acabamento do gráfico está adequado  (Capricho.)

 5. A população mundial aumentou ou diminuiu ao longo do tempo  E a brasileira

 6.  Você diria que a população brasileira segue a mesma tendência da mundial  Explique, justi -
cando com o que você vê nos grá cos.

 7.  Como você imagina que estará a população brasileira em 2020  Como chegou a essa conclu-
são  Faça o mesmo para a população mundial.

 8.  Esqueça, por um momento, os dados dos anos 1960 até 1990, imaginando que o grá co tenha 
apenas informaç es para intervalos de 50 anos. Você diria que o ritmo de crescimento dessas 
populaç es aumentou de 1950 para cá  Justi que com dados do grá co e da tabela.

 9.  Con rme a resposta da questão anterior calculando quantas vezes a população mundial aumen-
tou de 1900 para 1950 e de 1950 para 2000. Faça o mesmo para a população brasileira. Seus 
cálculos con rmam sua resposta à questão anterior  
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Dica! 

Para fazer esse cálculo, basta dividir o número de habitantes de um ano pelo número 
de habitantes do outro ano.

 10. ue consequências esse crescimento populacional pode ter trazido em relação ao meio 
ambiente

 11. Compare seu grá co com o esboço que você fez anteriormente. A ideia que você tinha ante-
riormente se modi cou  Por quê
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 Leitura e análise de mapa

Crescimento populacional e desmatamento

Você já ouviu falar da Mata Atlântica em outros momentos.  um bioma que ocupa 
grande parte do Leste e do Sudeste do Brasil, onde vivem algumas espécies que não existem 
em nenhum outro lugar do mundo. As espécies dessa oresta estabelecem entre si várias 
relaç es interessantes, como predatismo, mutualismo e comensalismo. 

Agora, você estudará a relação dos seres humanos com a Mata Atlântica. Nas próximas 
páginas, os mapas mostram a área ocupada pela Mata Atlântica no Brasil em dois momentos 
da história. No primeiro mapa, estão representadas as áreas originais da Mata Atlântica, ou 
seja, antes da chegada dos portugueses, em 1500. No segundo mapa, estão representadas em 
verde as áreas onde ainda restavam orestas em 2000.

 1. Compare a região inicialmente ocupada pela Mata Atlântica com o que resta da mata 
atualmente. uais foram as áreas mais devastadas   possível estimar a porcentagem 
que restou da oresta após a devastação  Explique.

 2.  que aconteceu nesse período que explica essas diferenças entre as áreas cobertas pela 
Mata Atlântica em 1500 e em 2000
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Situação Original

Variação da extensão da Mata Atlântica (1500 - 2000)

Domínio da Mata Atlântica 
Decreto 750/93

  Flor. Estacional Semidecidual
  Formações Pioneiras 

(restinga, manguezal, campo 
salino, vegetação com 

  Campos de Altitude, encraves 
de cerrado, zonas de tensão 
ecológica, contatos

 Flor. Estacional Decidual

S SMA/Inpe. Atlas dos remanescentes orestais da Mata Atlântica. Mapa original (sem indicação do norte 
geográ co). Adaptado (supressão de escala numérica).
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Situação Atual

 Mata

  Mangue

 Restinga

 Área Original do DMA*

S SMA/Inpe. Atlas dos remanescentes orestais da Mata Atlântica. Mapa original (sem indicação do norte 
geográ co). Adaptado (supressão de escala numérica).

* DMA significa Domínio da Mata Atlântica
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 1. Em 1532, Martim Afonso de Souza trouxe cana-de-açúcar para o Brasil. Antes de 1540, todas 
as capitanias, de Pernambuco a São Vicente, já possuíam engenhos. As construç es de enge-
nhos e o funcionamento de fornalhas exigiam grandes quantidades de madeira.

 2. s bandeirantes paulistas descobriram ouro em Minas erais, oiás e Mato rosso, o que atraiu 
para o interior um grande número de portugueses. As cidades do interior começaram a aumentar de 
tamanho, e muitas fazendas apareceram ao redor delas, produzindo alimentos para abastecê-las.

 Leitura e análise de texto

Agora, você lerá dez excertos sobre fatos que in uenciaram a área ocupada pela Mata Atlân-
tica. As informaç es que você vai conhecer servirão para re nar as respostas dadas às quest es 
anteriores. s dados apresentados nestes excertos foram retirados das seguintes fontes  
 Floresta Atlântica. io de Janeiro  Alumbramento, 1991-92. p. 88. orld ildlife  
Foundation ( F – Brasil). Disponível em  http // . f.org.br . Acesso em  
22 maio 2013. A comida do país em cores, sabores e temperos. O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, 2 abr. 2000. Caderno Especial. DEAN, arren.  A ferro e fogo  a história e a 
devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo  Companhia das Letras, 1996.

Após a leitura proposta, explique quais consequências o fato exposto em cada um dos 
excertos trouxe para a área originalmente ocupada pela mata. Você será convidado a dividir 
sua opinião com o restante da turma.

Veja o exemplo
 De 1500 a 1535, os europeus utilizaram o pau-brasil em tintura de tecidos e construç es. 
Depois disso, o pau-brasil continuou a ser retirado por cerca de 300 anos, estando hoje à 
beira da extinção.

Resposta: A consequência disso é o desmatamento que ocorre com a retirada das árvores de  
pau-brasil, reduzindo a área de floresta original. 
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 3. Em 1800, a população brasileira atingiu cerca de 3 milh es de habitantes. As maiores cidades, 
na época, estavam no litoral (por exemplo, ecife, Salvador, io de Janeiro).

 4. Por volta de 1820, agricultores começaram a plantar café, principalmente nos Estados de São 
Paulo e io de Janeiro, uma atividade que se manteve forte até 1930. As plantaç es de café 
ocuparam todo o Vale do Paraíba (região entre as cidades de São Paulo e io de Janeiro).

 5. Na metade do século , intensi cou-se a extração de madeira no Espírito Santo para produ-
zir papel e celulose.

 6. Em 1953 e nos anos seguintes, instalou-se em Cubatão o Polo Petroquímico, com várias indús-
trias e re narias de petróleo.
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 7. No início da década de 1970, a cidade de São Paulo atingiu a marca de 6 milh es de habitantes. 
Com a industrialização e a geração de empregos, milh es de migrantes vindos de várias partes 
do Brasil mudaram-se para essa cidade. Atualmente a população da região metropolitana de 
São Paulo beira os 20 milh es de habitantes.

 8. Em 1989, a oresta nativa supria 60% dos fornos das indústrias do Sudeste que utilizavam 
carvão vegetal.

 9. Em 1903, as primeiras mudas de eucalipto foram trazidas da Austrália para o Brasil. Atualmente, 
cerca de 3,23 milh es de hectares foram plantados nas regi es Sul e Sudeste visando à produção 
de papel e celulose (isso corresponde a cerca de 15% de toda a área do Estado de São Paulo).

 10. Em 1992 havia quase 300 usinas hidrelétricas funcionando em São Paulo, Minas erais e io 
de Janeiro. ma área enorme, de cerca de 17 130 km2, foi alagada para a construção dessas 
usinas. Para se ter uma ideia, essa área é quase metade de todo o Estado do io de Janeiro.
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Agora, você vai analisar o mapa apresentado nas páginas anteriores, que representa a alteração 
da área ocupada pela Mata Atlântica, em conjunto com o grá co de crescimento populacional 
brasileiro, construído anteriormente nesta Situação de Aprendizagem. Se você construiu o grá co 
do crescimento da população no mundo todo, observe o grá co de um colega que tenha feito o do 
Brasil. Esse é o momento de juntar as duas informaç es  a do desmatamento, indicada pelo mapa, 
e a do crescimento da população, indicada pelo grá co.

  Baseado no grá co de crescimento populacional brasileiro, no mapa e nos excertos que leu na 
etapa anterior, escreva em seu caderno um texto explicando como o grá co esclarece o que é 
visto no mapa. Em outras palavras, seu texto deverá responder à seguinte questão  qual a relação 
entre o crescimento da população e o desmatamento da Mata Atlântica  

TEI  DE E PE IMENTA

Montagem e análise de um experimento: matéria orgânica e gás oxigênio

A pressão dos seres humanos sobre a Mata Atlântica não se limita à fundação de cidades, ao 
estabelecimento de plantaç es e às inundaç es causadas por hidrelétricas. utros aspectos também 
são importantes, como a produção de lixo, a utilização de água e a contaminação por esgoto. 

Com o experimento proposto a seguir, você terá a oportunidade de estudar os efeitos da matéria 
orgânica na quantidade de gás oxigênio dissolvido na água.

Antes de iniciar a montagem do experimento, é importante que você pense um pouco sobre o 
tema. Com isso, sua capacidade de tirar conclus es sobre os dados aumentará bastante.
 1. s especialistas em aquários dizem que, quando os peixes são alimentados com migalhas de pão 

ou comida em excesso, é comum que eles morram. Por que isso acontece

Para fazer o experimento, usaremos azul de metileno, uma substância que pode ser facilmente 
encontrada em farmácias ou em lojas de aquários. Essa substância é um indicador químico da pre-
sença do gás oxigênio na água. uando há gás oxigênio, esse corante mantém sua coloração azul 
característica; na ausência do gás, ele se torna incolor. 
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 2. Pensando no objetivo do experimento, escreva a sua hipótese. Para isso, basta responder com 
detalhes à pergunta  Como a matéria orgânica deve afetar a quantidade de gás oxigênio na água

O que é uma hipótese?

Antes de iniciar um experimento, é preciso ter uma ideia do que se espera que aconteça. 
Essa expectativa será chamada de hipótese. Esse é um termo muito usado pelos cientistas, 
principalmente quando fazem experimentos. 

 objetivo deste experimento é descobrir se a matéria orgânica, quando jogada na água, causa 
alguma mudança em relação à concentração do gás oxigênio que está dissolvido. A partir das orien-
taç es do professor, discuta com os colegas como vocês montariam um experimento que analisasse 
o efeito da matéria orgânica no gás oxigênio da água.

Cuidado!

 azul de metileno é tóxico quando ingerido ou inalado.

Coloração do azul de metileno

Na presença de gás oxigênio  azul

Na ausência de gás oxigênio  incolor
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Materiais

 quatro recipientes transparentes (plástico ou vidro; por exemplo, pote de azeitonas)
  água
 três pedaços de papel-alumínio para cobrir os recipientes (ou a tampa do próprio recipiente)
  um pão amanhecido
 azul de metileno
  conta-gotas
  quatro etiquetas
  lápis
  duas colheres de sopa

Procedimento 

Passo 1
 Coloque a mesma quantidade de água da torneira em três recipientes, sem enchê-los total-

mente. Em seguida, acrescente de três a cinco gotas de azul de metileno em cada recipiente, 
até obter um tom azulado claro, perceptível num fundo branco (uma folha de papel, por 
exemplo). m deles será o “recipiente-controle”, que chamaremos de 1, e receberá uma 
etiqueta com esse número.

Passo 2
 Coloque as migalhas do pão nos outros dois recipientes, mexendo a mistura com a colher. 

Esses serão os recipientes 2 e 3. Faça etiquetas para eles.

Passo 3
  recipiente número 4 deverá permanecer vazio, pois ele será usado apenas posteriormente 

no experimento.

Passo 4
 Cubra os recipientes 1, 2 e 3 com papel-alumínio e deixe-os em um local onde você possa 

observá-los no dia seguinte. Nas etiquetas deve haver também a data e o nome (ou número) 
da equipe. 

água 
azul de metileno 

(controle)

água 
azul de metileno 
migalhas de pão vazio

água 
azul de metileno 
migalhas de pão
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Passo 5
 Depois de montado o experimento, anote como estão a cor da água, o aspecto do recipiente 

(por exemplo  há pedaços de pão flutuando  A água está turva ) e tudo o mais que julgar 
importante. egistre essas observaç es logo após a montagem.

Passo 6
 Aproximadamente 24 horas depois, examine e anote a cor dos 

recipientes e tudo o que estiver diferente do dia anterior. Faça suas 
anotaç es na tabela a seguir. 

Passo 7
 Depois disso, use o recipiente 4 para, repetidas vezes, receber e 

devolver todo o conteúdo do recipiente 3, como indicado na 
figura. Faça isso dentro de uma pia e tome muito cuidado para 
não derramar a mistura. Se houver alguma mudança na água do 
recipiente 3, anote-a na tabela a seguir. 
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 1. Preencha a tabela a seguir com os resultados observados.

Recipiente Cor inicial Cor após 24h Cor após agitar

1

2

3

 2. Com base nas informaç es da tabela, elabore um texto sobre os resultados do experimento.



Biologia – 1ª série – Volume 1

97

 3. Por que o recipiente 1 foi chamado “recipiente-controle”  ual foi sua utilidade no experimento

 4. Você poderia substituir as migalhas de pão por quais outros materiais para que os resultados 
fossem parecidos  Dê exemplos e justi que por que os resultados seriam semelhantes.

 5. Explique por que a água dos recipientes 2 e 3 mudou de cor, considerando o comportamento 
do corante na ausência e na presença de gás oxigênio.

 6. Algum organismo presente na água causou a mudança na quantidade de gás oxigênio. uais 
organismos você imagina existirem na água e que possam ter causado esse resultado

 7. Explique por que a água do recipiente 3 mudou de cor ao ser agitada. 

 8. Sabendo que o esgoto doméstico é composto, em grande parte, de matéria orgânica (fezes, res-
tos de comida etc.), imagine o que aconteceria com um rio que recebesse esse esgoto

  a)  considerando a quantidade de gás oxigênio na água;
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  b)  considerando os peixes que vivem na água;

  c)  considerando as aves que utilizam os peixes como alimento.

 9. eleia a hipótese sobre a relação entre matéria orgânica e o gás oxigênio formulada antes mesmo 
de o experimento ser feito. eescreva a sua hipótese no espaço a seguir, explicando se ela foi sus-
tentada ou rejeitada pelo experimento. 

 10. Pensando nos resultados do experimento, explique como o lançamento de esgoto nos rios pró-
ximos às cidades pode ter contribuído para o desaparecimento de espécies da Mata Atlântica.

LI  DE CASA

Nesta Situação de Aprendizagem, você conheceu alguns fatos que contribuíram para a redução 
da área original da Mata Atlântica no Brasil. Esses acontecimentos foram selecionados porque resu-
mem os principais fatores responsáveis pela redução de orestas ao longo da história. 

Contudo, estas não são as únicas causas da destruição da oresta. Em cada região do Brasil, houve 
fatores especí cos que levaram ao desmatamento. Em alguns lugares do Estado de São Paulo, as plan-
taç es de cana-de-açúcar e de laranja causaram reduç es grandes das orestas. Em outros, foi o gado e, 
em outras localidades, a ocupação irregular de áreas de mananciais e orestas, como ao redor de represas.
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V C  AP ENDE

Você aplicará seus conhecimentos sobre os efeitos do lançamento de esgoto doméstico na água 
para resolver um problema.  grá co a seguir mostra os dados que foram coletados em um rio onde 
há lançamento de esgoto. bserve-o com atenção e, depois, responda às quest es.

1. eleia os excertos de 1 a 10 sobre as principais causas do desmatamento da Mata Atlântica, 
apresentados anteriormente nesta Situação de Aprendizagem.

2. Pense agora na região onde você vive e escreva em seu caderno quais os principais fatores que 
devem ter contribuído para a redução da vegetação original nessa área. 

3. Você acha que existe destruição de vegetação original no seu município atualmente  uais as 
causas dessa destruição

4. Você considera que é importante reduzir essa destruição  Explique por quê.

Impacto do esgoto em um rio

região antes do 
lançamento de esgoto

lançamento de 
esgoto no rio região depois do 

lançamento de esgoto
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uantidade de bactérias e gás oxigênio dissolvido na 
água ao longo do curso de um rio.

 1.  que signi cam as linhas laranja e verde representadas no grá co

 2. Descreva a concentração de gás oxigênio e a quantidade de bactérias no rio na região anterior 
ao lançamento de esgoto.
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 3. Descreva a concentração de gás oxigênio e a quantidade de bactérias no rio na região logo após 
o lançamento de esgoto.

 4. Descreva a concentração de gás oxigênio e a quantidade de bactérias no rio na região posterior 
ao lançamento de esgoto.

 5.  grá co apresentado está de acordo com os resultados do experimento com o azul de metile-
no  Justi que.

 6. s peixes e outros animais podem morrer quando excesso de esgoto é despejado em um rio. Por 
que isso acontece

 7.  m fazendeiro, após processar a cana-de-açúcar em sua usina, despeja o resíduo (vinhoto) 
nos rios que cruzam sua propriedade. s pescadores, que trabalham alguns quilômetros rio 
abaixo, culpam o fazendeiro pela grande mortandade de peixes da região.  fazendeiro se 
defende dizendo que não despejou esgoto algum nos rios e que não pode ser responsabilizado 
pelas mortes dos peixes.

 Escreva uma carta de poucas linhas em seu caderno explicando ao fazendeiro o que prova-
velmente aconteceu. Seu texto deverá conter obrigatoriamente as seguintes palavras  vinhoto, 
matéria orgânica, gás oxigênio e bactérias.
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SIT A  DE AP ENDI A EM 8 
CADEIA ALIMENTA , CICL  DE CA B N  E S SE ES 
H MAN S

PA A C ME  DE C NVE SA

Nesta Situação de Aprendizagem, você estudará sua marca deixada no planeta Terra. 

Tudo o que consumimos e fazemos tem uma consequência para o ambiente em que vivemos, 
e é importante que tenhamos consciência disso. Você entenderá de maneira mais profunda o lugar 
que nossa espécie ocupa na natureza e repensará algumas de suas atividades cotidianas.

Tente se lembrar do dia que viveu ontem. Se permanecer alguns minutos em silêncio, algumas 
lembranças se tornarão mais claras e você será capaz de se recordar dos detalhes.

 1. Procurando manter a ordem cronológica, faça uma lista, em seu caderno, com tudo o que 
sobrou das atividades que você realizou. Por exemplo, se fez uma refeição, informe se sobrou 
alguma comida. Procure se lembrar do máximo de detalhes possível.

 Leitura e análise de texto

CO2, todo mundo emite

Imagine a vida que você leva. Chega da escola, liga o rádio, acende as luzes da sua 
casa, vai tomar um banho de 8 minutos. sa o fogão a gás para fazer sua comida (hoje 
tem bife acebolado ), ou, se já está pronta, usa o micro-ondas para esquentá-la. Senta 
em frente à televisão, assiste a algum programa e depois a um lme. Desliga tudo e vai 
estudar ou, dependendo do horário, dormir (mas a TV, o DVD cam em stand-by).  
reloginho do micro-ondas também permanece aceso, assim como a geladeira.

No dia seguinte acorda, toma um café da manhã rápido e vai para a escola ou para o 
trabalho de ônibus, lotação ou trem.

No trabalho ou na escola utiliza o computador. Aproveita e manda imprimir alguns 
arquivos (mas imprimir usando a frente e o verso das folhas de papel vai consumir o 
dobro do tempo). Muitas vezes nem desligamos o computador quando terminamos a 
tarefa, nem mesmo o monitor a gente se lembra de desligar. Na volta para casa, gastamos 
mais alguns minutos no transporte. Chegando em casa o ciclo recomeça. 

...

Nesta vida simples, sem viagens de avião e considerando que a maior parte da ener-
gia elétrica que chega a nossa casa é renovável (vinda das hidrelétricas), você, sozinho, 
terá emitido pelo menos 4 toneladas de carbono em um ano. E isso é só a média de quem 

!
?
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vive em grandes centros urbanos no Brasil. A média nacional era de 0,5 tonelada C 2/
ano em 1994 e passou para 1,6 tonelada C 2/ano em 2003.

Isso tudo sem contar o consumo das empresas, que também adiciona muitas tonela-
das neste cálculo pessoal, pelas quais somos indiretamente responsáveis.

Mas de onde vem este carbono todo?

Nossa emissão pessoal é resultado do consumo direto de luz e combustíveis, e do 
consumo indireto de fertilizantes e agrotóxicos que vão para os nossos vegetais, do metano 
liberado pelos animais (de onde tiramos carnes, leites e derivados), da energia gasta para 
produzir as embalagens de papel e plástico que protegem a comida que compramos, da 
energia gasta para produzir nossas roupas, sapatos. 

Acrescente a isso a energia gasta para construir e manter patrimônio público (escolas, hos-
pitais, prédios do governo, bibliotecas públicas, museus, estaç es de trem e metrô etc.), o banco 
e os caixas eletrônicos, o supermercado, a usina hidrelétrica e todo metano que foi liberado do 
alagamento de áreas verdes onde agora está a represa. A lista é grande e não para por aqui. E isso 
porque nem somos grandes poluidores (lembre-se de que a média de carbono emitido por um 
americano é 20 toneladas de carbono por ano – bem maior que a média brasileira). 

Basicamente, tudo o que fazemos dentro de casa e dentro de uma cidade gera, direta 
ou indiretamente, gases de efeito estufa. Somos 6 bilh es de seres humanos na Terra, 
todos lançando toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera todos os dias do ano e ao 
longo de muitos anos. E este é o custo ambiental de estarmos vivos. 

Diminuir nossas emiss es nem é tão difícil assim. E depois, quando não há mais 
nada que possa ser reduzido, vale a pena pensar em projetos para neutralizar o carbono 
restante.  nosso rastro de carbono será bem menor, a um custo bem baixo. E isso sem 
pensar no que os governos e as empresas podem fazer. No m, é possível passar por aqui 
e deixar nossa pegada. E ela nem precisa ser de carbono.

SI N INI, Paula. CO
2
, todo mundo emite. Blog astro de Carbono. Disponível em   

http //scienceblogs.com.br/rastrodecarbono/2007/09/co2-todo-mundo-emite/ .  
Acesso em  22 maio 2013.

 1. De certa forma, esse texto fala dos restos que deixamos, da nossa “pegada” no mundo. Você 
mencionou esse tipo de “pegada” na resposta à questão anterior ao texto  Você acha que esse 
tipo de resto deveria ter sido mencionado
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 2. Faça mais um esforço e procure completar a lista que você iniciou com suas “pegadas”. Se ne-
cessário, use o espaço a seguir. Depois, dê um título para essa lista.

Bioacumulação

Para esta parte do estudo, você precisará de conhecimentos adquiridos em outros momentos 
deste ano. Se julgar necessário, não hesite em consultar suas anotaç es ou seu livro didático. Eles 
serão úteis para refrescar sua memória sobre alguns assuntos.

Leia o texto e observe as guras seguintes. Eles tratam dos efeitos de um pesticida famoso, o 
DDT, na natureza.

 Leitura e análise de texto

Os pesticidas e as cadeias alimentares

Nos anos 1960, a bióloga estadunidense achel Carson alertou o público sobre os 
perigos que representam os pesticidas para a biosfera e para a humanidade.  DDT, um 
pesticida organoclorado, foi muito usado na Segunda uerra Mundial para proteger 
soldados contra insetos causadores da malária e do tifo. 

A partir daí, tornou-se um pesticida popular, tanto para combater insetos transmis-
sores de doenças quanto para ajudar fazendeiros a controlar pestes agrícolas, o que contri-
buiu para a produção de alimentos, atendendo às necessidades provocadas pelo aumento 
da população mundial. Porém, ele é tóxico e se degrada muito lentamente na natureza, 

xando-se nos tecidos dos organismos. 
Elaborado por Felipe Bandoni de liveira especialmente para o São Paulo faz escola.
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  Leitura e análise de dados

A gura a seguir mostra os organismos que formam uma cadeia alimentar próxima a 
uma plantação que é tratada com DDT. epare que as setas não têm o signi cado de “serve 
de alimento para”, como nos esquemas de cadeia alimentar; elas apenas mostram o caminho 
do DDT no ambiente e como ele passa de um organismo para o outro. 

A tabela Bioacumulação de DDT mostra a quantidade de DDT em cada um dos pontos 
desse ambiente. bserve a gura e a tabela e responda às quest es.

Bioacumulação de DDT

Local ou organismo 
medido gua Vegetais  

aquáticos
Peixes  

herbívoros
Peixes  

carnívoros Mergulh es

uantidade de 
DDT (ppm) 1 360 14 000 55 000 150 000

Esquema de uma cadeia alimentar próxima de plantação onde havia utilização de DDT.  
s elementos da gura estão sem escala e com cores-fantasia.

Propagação dos pesticidas na cadeia alimentar
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 1. epresente por meio de um esquema, usando setas, a cadeia alimentar ilustrada.
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 2.  que acontece com a quantidade de DDT à medida que o nível tró co aumenta  nde você 
encontrou essa resposta

 3.  fenômeno ilustrado na tabela anterior chama-se bioacumulação. Neste caso, o que está se 
“acumulando” na cadeia alimentar

 4.  DDT não causa problemas em pequenas concentraç es, mas é fatal em grandes quantidades. 
Pensando nisso, explique os seguintes fatos  a população de peixes herbívoros é aproximadamente 
constante há dez anos, mas a população de mergulh es caiu 97% nos mesmos dez anos.

  

 5. Imagine que um ser humano também faça parte dessa teia alimentar. efaça o seu esquema da 
questão 1, incluindo o ser humano. Você acha que ele corre risco de envenenamento por DDT  
Explique.

 6.  uso de DDT foi proibido na agricultura depois que suas consequências foram descobertas, 
mas outros pesticidas são usados até hoje. Você acha que os pesticidas que se acumulam no 
ambiente podem ser considerados “restos” da população das cidades, que consome o alimento 
que vem dos campos  Escreva um parágrafo explicando sua opinião.
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 Leitura e análise de imagem

O ciclo do carbono hoje

bserve a gura a seguir, que é um esquema do ciclo do carbono nos dias de hoje. 
Baseado nela, você deverá encontrar boas respostas para as perguntas seguintes.

PES ISA INDIVID AL

 Ciclo do carbono

Nesta Situação de Aprendizagem, você estudou o ciclo do carbono.  conhecimento que você 
adquiriu será muito importante para o que vai estudar daqui para a frente. Pesquise em um livro 
didático o que é ciclo do carbono. Essa pesquisa deverá ser feita de maneira rápida, pois é um 
tópico que você já conhece. Se você elaborou algum texto ou respondeu a alguma questão sobre esse 
assunto, agora é hora de relê-los. 

1.  Sem a interferência humana, quais eram os principais mecanismos que faziam o carbono circular 
na natureza
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 2. uais atividades humanas causam alteraç es no ciclo do carbono

 3. m cientista a rmou que queimar orestas é “prejuízo duplo” para a atmosfera. Pensando no 
papel das árvores no ciclo do carbono, explique o que ele quis dizer com isso.

 4. Algumas empresas que utilizam a queima de petróleo em suas fábricas estão plantando grandes 
quantidades de árvores com a intenção de reduzir os efeitos que causam no ambiente. Explique 
como o plantio de árvores pode compensar a queima de petróleo e indique que outras soluç es 
você proporia para reduzir a quantidade de gás carbônico na atmosfera.

 5. Pesquise também duas consequências que são esperadas com o “aquecimento global”. Você 
pode encontrar essa informação em seu livro didático ou na internet.

 6. Escreva um parágrafo explicando a relação entre três express es muito comuns hoje em dia  “gás 
carbônico”, “aquecimento global” e “efeito estufa”. Para isso, você deverá fazer uma pesquisa 
rápida, na internet ou em seu livro didático.

V C  AP ENDE

Nesta atividade, você escreverá um texto mostrando o que aprendeu sobre Ecologia e as alte-
raç es que os seres humanos causam no ambiente. Para isso, precisará da lista com os “restos” de 
suas atividades do dia a dia, elaborada no começo desta Situação de Aprendizagem.
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eleia sua lista. Lembre-se também do que aprendeu sobre desmatamento na Mata Atlân-
tica, poluição da água (experimento com o azul de metileno), contaminação por pesticidas, 
emissão de gás carbônico para o ar e as consequências de todos esses processos para o ambiente 
em que você vive.

Com tudo isso em mente, escreva um texto dissertativo (caso não saiba o que é, procure a 
palavra “dissertação” em um dicionário antes de prosseguir).  muito importante que você pratique 
a sua habilidade de escrever esse tipo de texto, pois é por meio dele que conseguirá expressar sua 
opinião sobre qualquer assunto.

 tema do seu texto será  A interferência humana no ambiente. Você deverá apresentar e 
explicar vários aspectos de um problema e, por último, dizer o que você pensa.

Instruções para produção da dissertação

 No primeiro parágrafo, faça a introdução ao assunto, trazendo informaç es sobre o crescimento popu-
lacional humano. ma dica é utilizar os conhecimentos adquiridos na Situação de Aprendizagem 7.

 No segundo parágrafo, apresente qualquer um dos problemas que estejam na sua lista.  problema 
deverá ser mencionado (por exemplo, lixo, gás carbônico). As causas desses problemas deverão ser reve-
ladas, como  o lixo aumentou porque as pessoas consomem mais que no passado; a quantidade de C 2 
aumentou porque aumentaram as queimas de combustíveis. E suas consequências para o ambiente deve-
rão ser explicadas  Por que o lixo é um problema  Por que o gás carbônico na atmosfera é um problema

 No terceiro parágrafo, exponha a sua opinião sobre a questão. Explique como um cidadão comum pode-
ria contribuir para reduzir o problema. Baseado em sua própria experiência, esclareça de que maneira 
uma pessoa pode mudar seus hábitos, de forma a reduzir o impacto no ambiente.

 Dê um título que sintetize os argumentos apresentados e atraia o leitor.
 Atenção para ortogra a, gramática e concordâncias verbal e nominal. 
 Cuidado com a clareza na hora de apresentar os argumentos. Sempre releia o que escreveu em voz alta 

para veri car se o que você quis expor está claro. 
 Escreva o seu texto em uma folha à parte para que ele possa ser lido pelo professor ou por outros colegas.

 

Dica!

Escrever um texto como esse é uma tarefa desa adora e você precisará do máximo de 
informaç es possível para realizá-la. Não hesite em reler seus cadernos, suas respostas para 
as quest es anteriores ou seu livro didático. Para ajudar neste desa o, releia o texto do início 
desta Situação de Aprendizagem  CO2, todo mundo emite, de Paula Signorini.
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LI  DE CASA

Você será o avaliador da dissertação produzida por um colega. Será responsável por dar dicas 
que possam facilitar as próximas redaç es que o seu colega produzir.

Antes de começar a sua avaliação, releia todas as instruç es que foram dadas para a elaboração do 
texto.  preciso que você compreenda bem essas instruç es, pois foram elas que seu colega utilizou 
para escrever.  que você vai veri car é se ele utilizou as instruç es de maneira adequada.

 1. Leia o texto completo de seu colega uma vez, sem interrupç es.

 2. Para cada um dos critérios a seguir, faça comentários sobre o desempenho do texto do seu cole-
ga em uma folha à parte e depois a entregue a ele. Você pode indicar se há erros de ortogra a, 
gramática ou concordância. Pode também dizer se falta clareza nesse ou naquele parágrafo. 
Lembre-se de que a intenção é sempre colaborar para o seu colega escrever cada vez melhor.

    texto segue a estrutura proposta  1o parágrafo – introdução; 2o parágrafo – apresentação dos 
problemas; 3o parágrafo – apresentação da opinião

  s argumentos estão claramente expostos  São coerentes entre si e com o que vocês aprende-
ram nas aulas de Biologia

  s temas estão bem desenvolvidos  s parágrafos são demasiadamente curtos ou longos
  As soluç es apresentadas no terceiro parágrafo estão coerentes com o resto do texto  Elas 

podem ser executadas por qualquer pessoa

 Dicas para produzir textos dissertativos
Aprender a escrever textos dissertativos é uma habilidade muito importante que você 

desenvolve na escola. As dissertaç es são textos em que expomos nossa opinião; se você se 
interessa em expressar o que pensa sobre o mundo, então também se interessa em aprender 
a fazer dissertaç es. Dois exercícios podem ajudá-lo a melhorar seus textos dissertativos  
o primeiro é escrever mais. Isso você praticará na escola, sempre que existir alguma tarefa 
que exija sua opinião  deverá apresentar qual é o problema, quais os argumentos contra e 
a favor e, nalmente, mostrar a sua opinião.

utro exercício é ler textos dissertativos bem escritos. ma sugestão interessante são 
os editoriais dos jornais impressos, que geralmente estão na segunda página, logo atrás da 
“capa”. Muita gente julga que essa é a página mais importante do jornal, pois é ali que está 
a opinião dos editores dos jornais. 

Todos os dias, os responsáveis pelos jornais (editores) escrevem sua opinião sobre 
um assunto importante naquela ocasião  esses textos são chamados de editoriais. Vale 
a pena ler e prestar bastante atenção ao texto  onde está o problema que o autor quer 
mostrar  uais são os argumentos  ual é a opinião do autor  Aprenda a expressar suas 
ideias lendo bons textos



Biologia – 1ª série – Volume 1

110

 PA A SABE  MAIS

Sites (Acessos em  17 maio 2013.)
 P ECIS  DE I NI  Disponível em  http //rived.mec.gov.br/atividades/
biologia/microorganismos/atividade5/atividade5.htm . Atividade que simula o que 
acontece em três situaç es nas quais a interferência humana é forte demais  o uso de 
pesticidas nas pastagens, a queima de vegetação natural para dar lugar a plantaç es e 
o despejo de esgotos nos rios.

 AST  DE CA B N . Disponível em  http //lablogatorios.com.br/ 
rastrodecarbono . Traz notícias sobre a “pegada” ambiental que deixamos no planeta, 
com muitas dicas simples para reduzi-la. Inclui notícias e textos de opinião sobre diver-
sas quest es ambientais.

 EDE DAS AS. Disponível em  http // .rededasaguas.org.br . Apresenta mui-
tas informaç es sobre os problemas da água no Brasil. Especialmente interessante é o pro-
jeto de monitoramento das águas do io Tietê. Se sua comunidade está próxima do io 
Tietê ou de algum a uente dele, você pode participar, analisando se a água está poluída.

 S S MATA ATL NTICA. Disponível em  http // .sosmatatlantica.org.br . 
Site de uma das organizaç es mais importantes de defesa da Mata Atlântica. Contém 
informaç es da floresta, das espécies que a habitam e dos perigos que ela corre. 

Livros

 DEAN, arren. A ferro e fogo  a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São 
Paulo  Companhia das Letras, 1996.  livro conta os principais acontecimentos histó-
ricos que levaram à destruição de um dos biomas mais exuberantes do Brasil. Explica o 
papel de governos, empresas e até de pessoas especí cas na devastação desse bioma.

 FELDMANN, F.; CHA, A. A. A Mata Atlântica é aqui. E daí? – história e luta da 
Fundação S S Mata Atlântica. São Paulo  Terra Virgem, 2006. s autores apresentam 
os principais problemas ambientais enfrentados pelo país desde a década de 1950. Nar-
ram também a iniciativa de um grupo de jovens idealistas que organizaram a Fundação 
S S Mata Atlântica em 1986 e que, a partir de então, atuam na preservação dessa 

oresta. Textos e fotos mostram alguns dos impactos da destruição da Mata Atlântica 
no dia a dia das pessoas  a escassez de recursos básicos da natureza, como água limpa e 
ar puro, e a consequente diminuição da qualidade de vida.

Filme

 Microcosmos: fantástica aventura da natureza (Microcosmos: Le peuple de l’herbe). Dire-
ção  Claude Nuridsany e Marie Pérennou . França, 1996, 80 min. uando pensamos 
em um exemplo de predatismo, pode nos ocorrer a imagem de um bando de le es 
caçando zebras na distante savana africana. Entretanto, esse lme mostra que existem 
exemplos ainda mais dramáticos bem mais próximos de nós. Traz imagens de alta qua-
lidade sobre relaç es entre animais pequenos, que vivem em nossos jardins.
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de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghel  Ru no, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.

Apoio:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE
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A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo autoriza a reprodução do conteúdo do material de sua titularidade pelas demais secretarias de educação do país, desde que mantida a integri-
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* Constituem “direitos autorais protegidos” todas e quaisquer obras de terceiros reproduzidas no material da SEE-SP que não estejam em domínio público nos termos do artigo 41 da Lei de 
Direitos Autorais.

* Nos Cadernos do Programa São Paulo faz escola são indicados sites para o aprofundamento de conhecimentos, como fonte de consulta dos conteúdos apresentados e como referências bibliográficas. 
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Presidente da Diretoria Executiva 
Antonio Rafael Namur Muscat

Vice-presidente da Diretoria Executiva 
Alberto Wunderler Ramos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Adesign, Jairo Souza 
Design Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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