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A localização da Terra: 
 

 A terra localiza-se: 

  - Sistema planetário: Sistema Solar; 

  - Galáxia: Via láctea; 

  - Universo – O universo é tudo o que existe, pensa-se que é infinito e tem 

milhares de milhões de Galáxias. 

 

Etapas da evolução da Vida na Terra: 

 

O que faz da terra um planeta com vida? 
 

* A vida terá começado na terra, provavelmente, 

nos oceanos há cerca de 3800 milhões de anos. 

 

Características próprias que permitem 

existência da vida na terra: 
 

 - Distância da terra ao sol – a distancia é ideal 

para permitir Luz e calor necessárias à vida; 

  - Existência de uma crusta sólida que resultou da 

erupção de vulcões; 

  - Existência de água nos seus 3 estados: Liquido, 

sólido e gasoso; 

 - Existência de uma atmosfera rica em oxigénio, a 

partir da qual se formou a camada de ozono (que 

protege a terra dos raios ultravioletas). 
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A Biodiversidade: 
 

A Biodiversidade: é a enorme variedade de formas vivas no nosso planeta. 

A maioria dos cientistas considera que nos ambientes aquáticos há maior 

biodiversidade que nos ambientes terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

O Microscópio: 
 

De forma a melhor conhecer os 

seres Vivos os cientistas inventaram o 

Microscópio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A célula – Unidade básica de vida. 
 

 Teoria Celular:  
 

Teoria formulada por o botânico Schleiden e o zoólogo Schwann em 1938-

39 que defende que todos os seres vivos são constituídos por células e a célula é 

a unidade básica dos seres vivos. 

  Robert Hooke observou pela primeira vez, em 1665, células de cortiça ao 

microscópio. 

Actualmente a teoria celular engloba os seguintes princípios fundamentais: 

 - A célula é a unidade mais pequena dos seres vivos que realiza os 

processos vitais; 

  - A célula é a unidade morfológica e fisiológica do ser vivo; 

- A célula é a unidade genética do ser vivo, ou seja, cada célula resulta da 

divisão de outras pré existentes. 
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Constituintes da célula: 
Todas as células têm:  

 

Núcleo – Parte da célula que 

coordena as actividades celulares. 

 

Citoplasma – Conteúdo Celular 

delimitado pela membrana citoplasmática. 

 

Membrana citoplasmática – Estrutura 

muito fina que separa o meio intracelular do 

meio extracelular. 

 

 

Organização celular 

 
As células classificam-se em Procarióticas 

ou Eucarióticas. 

 

Células Procarióticas:  

- Células com constituição muito simples. 

- Não apresentam núcleo mas uma 

estrutura designada nucleóide. 

 

 

As células Eucarióticas:  

 - Células mais complexas e maiores. 

 - Apresentam núcleo individualizado. 

 - As células Eucarióticas podem ser vegetais ou animais: 
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Seres Unicelulares e Pluricelulares: 

 
As células Unicelulares: constituído por apenas uma célula. 

Exemplo: Paramécia, Algas e Bactérias. 

                                           
 

 

 

 

As Células Pluricelulares: Constituídas por mais de uma célula. 

Exemplo: Caracol, Rosa, cogumelo, homem.  

        


