
 

 

 

Olá estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Biologia sobre Química da Vida e Citologia. 

Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que 

teremos duas aulas e vamos tratar sobre: 

 

  

 

AULA 09 – QUÍMICA DA VIDA 
 

Olá estudante! Nossa primeira aula da semana será sobre a Química da Vida, onde abordaremos 

uma retomada dos conteúdos relacionados a este assunto. Vamos relembrar quais são as 

substâncias estudadas anteriormente e por que elas são importantes? Então 

vamos lá! 
Humanos, árvores, amebas, cobras, musgos. Você pode achar que esses, e tantos outros seres 

vivos, não têm nada em comum. Mas se suas formas e hábitos são tão diferentes, ao menos em sua 

constituição química eles são semelhantes. Ao analisarmos os componentes das células de diversos seres 

vivos, veremos que existem algumas substâncias que estarão sempre presentes. Todos os seres vivos 

possuem moléculas e elementos que são essenciais para a sua composição e para o seu metabolismo. É 

uma grande variedade de substâncias inorgânicas (água e sais minerais) e orgânicas (proteínas, 

vitaminas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos), que fazem parte dessa composição. Vamos 

conhecê-las? 

Substâncias inorgânicas  

Água: substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos. 

Pode dissolver diversas substâncias, por isso, é classificada como 

solvente universal. No corpo humano, representa cerca de 70% do 

peso corporal. Participa de inúmeras reações químicas em nosso 

organismo. A água é fundamental para a vida! 

Sais minerais: formados por íons. Algumas de suas funções são: 

formar o esqueleto, participar da coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos etc. Sua falta 

pode afetar o metabolismo e levar à morte. 
 

Vamos conhecer os principais sais minerais? 
 

→ Cálcio: Esse sal participa da formação de ossos e dentes. Além disso, participam da coagulação 
sanguínea e regulam uma grande quantidade de funções celulares, incluindo-se o processo de contração 
muscular. O cálcio pode ser encontrado em leite e derivados, gema de ovo, cereais e legumes verdes. 
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→ Fósforo: Junto ao cálcio, o fósforo participa da composição de ossos e dentes. Esse sal também está 
relacionado com a produção de energia e é um dos componentes dos ácidos nucleicos. Pode ser 
encontrado em leites e derivados, cereais, carnes, ovos e pães. 

→ Potássio: Esse sal está relacionado com a contração muscular e atividades dos nervos, pois atua 
promovendo a excitabilidade elétrica. Além disso, é um importante regulador dos batimentos cardíacos. É 
encontrado em frutas, cereais, leite e carnes. 

→ Sódio: Está relacionado principalmente com a regulação do volume de líquidos corporais. Também é 
importante na condução do impulso nervoso, assim como o potássio, e está relacionado com a pressão 
sanguínea e contrações musculares. É encontrado no sal de cozinha, em alguns vegetais, queijo e diversos 
outros tipos de alimento. 

→ Magnésio: Fundamental para o funcionamento adequado de nervos e músculos. Além disso, está 
relacionado com o metabolismo do cálcio e com a síntese de vitamina D. Esse sal mineral é encontrado em 
verduras com folhas verde-escuras, cereais, frutas cítricas e leguminosas. 

→ Ferro: Por ser o componente principal da hemoglobina, esse sal mineral está relacionado com o 
transporte de oxigênio no nosso corpo. Encontrado em alimentos como fígado, rim, coração, gema de ovo, 
vegetais verdes, beterraba, feijão, cereais. 

→ Flúor: Atua na composição de dentes e ossos. Além disso, está relacionado com a prevenção contra as 
cáries dentárias. Encontrado principalmente na água fluorada. 

→ Iodo: É um sal fundamental para o funcionamento adequado da tireoide, portanto, está relacionado com 
o metabolismo. Encontrado em frutos do mar e no sal de cozinha iodado. 

Substâncias orgânicas 
 
Proteínas: presentes em todas as estruturas celulares. São formadas por aminoácidos e sua presença é 
indispensável para o metabolismo do organismo. As proteínas formam as enzimas. 
 
Vitaminas: podem ser hidrossolúveis (solúveis em água) ou lipossolúveis (solúveis em lipídios). São 
necessárias em pequenas quantidades pelo organismo, e sua falta pode causar doenças. As vitaminas são 
adquiridas por meio de uma alimentação variada. 
 

Estudante, você conhece as principais vitaminas? Vamos 

conhecer um pouquinho mais sobre elas!  

  

 Quais as principais vitaminas existentes? 

 Como elas atuam no organismo? 

 Onde podemos encontrá-las? 

 Que doenças podem surgir devido à falta delas? 
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Carboidratos ou Glicídios ou Açúcares: são fundamentais, pois dão energia às células e ao organismo. 
São de três tipos: monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Alguns têm função estrutural, como 
celulose e quitina; e de reserva, como o amido e glicogênio. 

Lipídios: insolúveis em água, atuam como reserva de energia, isolante térmico etc. São classificados em 
glicerídeos, ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoides. Compõem estruturas celulares. 

Ácidos nucleicos: são moléculas complexas responsáveis por armazenar e transmitir as informações 
genéticas, bem como garantir sua tradução. Os dois ácidos nucleicos existentes são o ácido 
desoxirribonucleico (DNA) e o ácido ribonucleico (RNA). Eles são responsáveis por codificar e traduzir as 
informações que determinam a síntese das várias proteínas encontradas nos seres vivos. 

 
AULA 10 – Citologia – Parte I 

 
Dando continuidade as aulas de Biologia desta semana, nossa segunda aula será sobre Citologia, onde 

abordaremos os conteúdos “Descoberta da célula e microscopia”. 

Caro estudante, você conhece um instrumento muito importante capaz de 
aumentar as imagens de pequenos objetos? Vamos conhecê-lo? 

A curiosidade humana e o fantástico mundo científico apresentaram, dentre inúmeras outras 
descobertas, o MICROSCÓPIO, aparelho capaz de aumentar a imagem de pequenos objetos. O crédito por 
essa incrível invenção foi dado, em 1591, aos holandeses Hans Janssen e seu filho Zacarias, fabricantes de 
óculos. Eles ampliavam as imagens e observavam objetos muito pequenos por meio de duas lentes de vidro 
montadas nas extremidades de um tubo. 

 
Posteriormente, o holandês Antonie van Leewenhoek construiu microscópios de apenas uma lente, 

pequena e quase esférica, entre duas placas de cobre, aperfeiçoando o instrumento. Ele foi o primeiro a 
utilizar o microscópio visando o entendimento da natureza e por isso estudou materiais como água estagnada,  
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embriões de plantas, sangue, esperma e visualizou micro-organismos. 
 
Com essas descobertas, Robert Hooke foi 

encarregado de construir um microscópio ainda mais 
poderoso. Ele desenvolveu um aparelho com duas lentes 
ajustadas nas extremidades de um tubo de metal. E por 
possuir duas lentes, a ocular e a objetiva, ficou conhecido 
como microscópio composto. Com isso, novas pesquisas 
foram realizadas e a tecnologia aprimorada. 

 
Atualmente, os aparelhos utilizados nos laboratórios 

de biologia de escolas e universidades são, na maioria, 
microscópios ópticos ou fotônicos, que utilizam luz. Eles 
possuem dois conjuntos de lentes de vidro ou de cristal, e 
geralmente fornecem ampliações de 100 a 1000 vezes. A 
luz, projetada através do objeto em observação, atravessa 
as lentes da objetiva e chega ao olho do observador. 
Utiliza-se então um micrômetro e um macrômetro para 
focalizar o objeto fracionado na lâmina estudada e o 
charriot para efetuar a varredura, que é a visualização dos 
diferentes campos de uma lâmina. 

 
Para a melhor utilização do microscópio, diversas 

técnicas foram formalizadas e inovações foram feitas. 
Corantes, fixadores, micrótomo, esfregaço, 
esmagamento. Esses são alguns materiais e algumas 
técnicas que são necessárias em um laboratório que utiliza 
microscopia. 

 
As diferentes técnicas utilizadas em microscopia dependem também das finalidades laboratoriais. Por 

exemplo, se as lâminas forem para fins educacionais, deve-se tentar montar uma lâmina permanente, no 
entanto, se a lâmina for preparada para testes laboratoriais na área de saúde, como contagem de células, tal 
técnica deve ser descartada, seguindo as normas de biossegurança necessárias. 

 
Há também os microscópios eletrônicos, que permitem o estudo mais detalhado da estrutura interna 

da célula, podendo proporcionar aumentos de 5 mil e 100 mil vezes. 
 
No microscópio eletrônico de transmissão há, em vez de luz, um feixe de elétrons que atravessa o 

material biológico, produzindo a imagem. Já o microscópio eletrônico de varredura por meio também de 
elétrons, estuda-se detalhes de superfícies de objetos sólidos. O material deve ser desidratado e recoberto 
com uma fina camada de metal. Com a movimentação de um feixe de elétrons, a superfície do material é 
captada por um sensor e então há uma interpretação computadorizada dessa superfície. 

 

Caro estudante, para finalizar nossas duas aulas da semana, vamos praticar os conhecimentos 

adquiridos realizando os exercício! 

 



 

 

 

Exercícios Aula 09 

1) Baseando-se nos seus conhecimentos sobre sais minerais, associe as colunas abaixo: 

1- Ferro; 
2- Flúor; 
3- Magnésio. 
( ) Participa da composição da hemoglobina. 
( ) Fortalece dentes. 
( ) Forma a clorofila. 
 
2. As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam juntamente 

com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades 
chamadas de doenças de carências. Sejam dados os seguintes sintomas de carências: 

1. Córnea ressecada.                                                              2. Raquitismo na infância. 
3. Deficiência na coagulação sanguínea.                              4. Anemia perniciosa. 
Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das 

seguintes vitaminas: 
 
a) K, E, B2 e B12          b) B1 , D, C e E             c) A, D, K e B12              d) A, E, K e C 
 

Exercícios Aula 10 

1. A Biologia Celular, ou Citologia, é a parte da Biologia responsável por estudar o funcionamento das 
células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do 
pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de células. 

a) Theodor Schwann. 
b) Mathias Schleiden. 
c) Rudolf Virchow. 
d) Robert Hooke. 
e) Walther Flemming. 
  
2. Microscópios são excelentes ferramentas didáticas, principalmente para análise e observação da 

estrutura celular. A respeito da microscopia, é correto afirmar: 
a) O azul de metileno, corante utilizado em microscopia, possui afinidades com estruturas basófilas, 

como os ácidos nucleicos. 
b) Bactérias e mitocôndrias não podem ser visualizadas em microscópio eletrônico. 
c) As lentes objetivas de um microscópio de luz ampliam a imagem recebida e a projeta diretamente 

para a retina. 
d) A elétron-opacidade é responsável pela formação da imagem na microscopia de luz. 
e) A microscopia de luz permite a visualização detalhada de todas as organelas citoplasmáticas. 
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