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Correção das atividades anteriores 
Respostas: 
 
1)Membrana, citoplasma e núcleo. 
2) As células estão agrupadas formando os tecidos, os tecidos formam os órgãos, os órgãos formam os 
sistemas e os sistemas formam o organismo. 
3) Porque se forma de uma parte do corpo de outro ser da mesma espécie 

             4) São mudanças que ocorrem nas estruturas responsáveis pelas e caracteristicas  funçoes dos seres vivos.           
             As  mutações e seleção do ambiente causam a transformação da espécie as longo do tempo. 

5) São seres capazes de produzir nutrientes, a partir de minerais. 
6) São seres que se alimentam de outros seres vivos. 
 
Colar ou copiar o texto no caderno 
Copiar e responder as atividades no caderno 

             A fotossíntese 
A maioria das plantas é capaz de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. 
Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de água, gás carbônico (CO2) e energia luminosa. 

(acontece durante a fase clara) A água é absorvida pelas raízes, e o gás carbônico, presente no ar, entra na 
planta pelos estômatos das folhas. 

O processo de fotossíntese ocorre nos cloroplastos, organelas das células vegetais. A clorofila, 
pigmento presente nos cloroplastos, capta a energia luminosa do Sol. Essa energia é utilizada em 
transformações químicas, que permitem a combinação da água com o gás carbônico, levando à produção 
de açúcar e à liberação de gás oxigênio (O2) e de água. O açúcar produzido na fotossíntese com a água 
compõe a seiva orgânica. 

A transpiração 
A transpiração consiste na eliminação de água na forma de vapor através dos estômatos. Essa 

eliminação de água faz com que as raízes absorvam mais água do substrato e o líquido presente no xilema 
suba e seja distribuído pelo corpo da planta, mantendo o fluxo de seiva mineral no interior dos tecidos 
condutores. Transporte de água, sais minerais e compostos orgânicos por toda a planta através de feixes 
condutores, chama-se condução 

A respiração 
O açúcar produzido pela fotossíntese é aproveitado como fonte de energia para a planta durante o 

processo de respiração celular. Esse processo ocorre em organelas denominadas mitocôndrias. 
São necessárias algumas transformações químicas para que a energia do alimento seja liberada. O 

alimento é convertido em substâncias mais simples, na presença de oxigênio, liberando energia. 
A célula realiza processos químicos e físicos chamado de metabolismo. 
De forma resumida, na respiração, a planta consome matéria orgânica (açúcar) e gás oxigênio, 

liberando energia e produzindo água e gás carbônico ( que acontece durante a fase escura) 
A energia é utilizada na realização de todas as funções vitais da planta, incluindo seu crescimento e 

reprodução. Já a água e o gás carbônico são liberados pelos estômatos e voltam ao ambiente. 
Diferentemente da fotossíntese, a respiração das plantas acontece sem a dependência da luz. É um 

processo constante, que ocorre em todas as células vivas da planta. 
 



 
 Atividades: 
 
Muitas pessoas acreditam que não podemos dormir em quartos com plantas, pois elas liberariam um gás à 
noite que nos faria mal. Considerando os processos de fotossíntese e a respiração celular na planta, 
responda. 
1) Qual desses dois processos ocorre na situação descrita (à noite)? 
2) Que gás (oxigênio ou gás carbônico) é liberado nesse processo (à noite)? 
3) Esse gás pode ser prejudicial para uma pessoa que dorme em ambiente fechado? 
 


