
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II – CIÊNCIAS – 7º ANO  
ATIVIDADE COMPLEMENTAR 1: TIPOS DE CÉLULA – PROCARIOTA E EUCARIOTA 

NOME:_________________________________________________________________________________________________________________ 
Atividade 1: A célula apresentada a seguir é referente aos itens I e II desta atividade. 

 
I. Colorir a célula acima utilizando a legenda abaixo. 
 
 
 
 
 

 

 

II. Com as palavras apresentadas na legenda acima e utilizando o material desenvolvido em sala, complete as frases a seguir corretamente: 

a. A célula abaixo é chamada de ..........................................................., pois não apresenta núcleo organizado, envolvido por uma membrana. Além disso, esta célula 

não apresenta organelas membranosas como mitocôndrias e cloroplastos.  

b. O número 1 indica a ............................................................................................, película muito fina que envolve e protege a célula, cuja função é selecionar o que 

deve entrar e o que deve sair dela. 

c. O número 2 indica o ..................................................................., composto de água e várias substâncias orgânicas e inorgânicas.  

Estrutura Cor 

Citoplasma  Amarelo claro 

Material genético(apenas reforçar o contorno) Vermelho 

Membrana plasmática Azul escuro 

Parede celular Verde escuro 

Ribossomos Preto 

1 
2 

3 

4 



d. O número 3 aponta para o ............................................................................................................ que é constituído por uma substância chamada ácido 

desoxirribonucleico (DNA). No DNA estão os genes que contêm as informações responsáveis pelas características do indivíduo.  

e. O número 4 indica a .................................................................................................... Esta estrutura é um envoltório externo à membrana plasmática, que tem a 

função de proteger e dar sustentação a estas células.  

f. As únicas organelas presentes nestas células são os ribossomos. Estas organelas são responsáveis pela produção de proteínas. 

 

 

Atividade 2: As células A e B são referentes aos itens I e II desta atividade. 

  

Célula A Célula B 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

7 

8 



I. Colorir as células A e B apresentadas acima utilizando a legenda a seguir: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
II.  Com as palavras apresentadas na legenda acima e utilizando o material desenvolvido em sala, complete as frases a seguir corretamente: 
 
a. Por apresentarem o material genético (DNA) envolvido por uma membrana chamada carioteca, formando um ........................... organizado e por apresentarem 

diversas ................................................... membranosas, as duas células, A e B, são chamadas de  ......................................................  

b. Como exemplo de organelas membranosas podemos citar as ......................................................................., onde ocorre o processo da respiração celular, e os 

...................................................................., onde ocorre o processo da fotossíntese. 

c. Em ambas as células o número 1 indica a .................................................................... que tem a função de selecionar o que entra e sai da célula. 

d. Em ambas as células o número 2 indica o .................................................................... substância gelatinosa que preenche a célula e onde estão as organelas celulares. 

e. Em ambas as células o número 3 aponta para o ............................................................................................................ que é  constituído por DNA. 

f. Em ambas as células o número 5 aponta para as ................................................................................, local onde ocorre a produção de energia. 

g. A célula animal está indicada pela letra ...................... e a célula vegetal está indicada pela letra .................... Podemos concluir isso, pois ao observarmos a célula 

vegetal visualizamos três estruturas que não são encontradas na célula animal. Essas estruturas são: 

1º A estrutura que tem a função de dar sustentação e reforço à célula vegetal, que é chamada de  .............................................................................................., 

composta da substância celulose e que, no esquema, está indicada pelo número 6; 

2º A estrutura que tem a função de armazenar substância na célula vegetal, que é chamada de ....................................................... e que, no esquema,  está indicada 

pelo número 7; 

3º As organelas verdes chamadas .................................................................., que contêm a substância clorofila, que tem a capacidade de absorver a energia 

luminosa para que ocorra a fotossíntese No esquema, uma destas organelas está indicada pelo número 8. 

Estrutura Cor 

Citoplasma  Amarelo claro 

Material genético Vermelho 

Membrana plasmática Azul escuro 

Parede celular Verde escuro 

Ribossomos Preto 

Cloroplastos Verde claro 

Carioteca Marrom 

Mitocôndrias Azul claro 

Vacúolo Laranja 



Sugestão de vídeo 
 

 Célula – A menor parte viva de qualquer organismo  
https://www.youtube.com/watch?v=-HWiJdIAnMw 
 
 

 Biologia celular – as células e suas organelas 
https://www.youtube.com/watch?v=KQ8uxrwJW10 
 
Obs.: A sugestão do vídeo “As células e suas organelas” tem como objetivo ilustrar os tipos celulares. Os detalhes avançados não são referentes ao conteúdo do sétimo 
ano e serão discutidos posteriormente. 

https://www.youtube.com/watch?v=-HWiJdIAnMw
https://www.youtube.com/watch?v=KQ8uxrwJW10

