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Colégio Pedro II – Campus Tijuca II        Disciplina: Ciências        8º ano/2020 

Nome: __________________________________________________  Turma: ______ 

 

Texto 2: A Célula Humana 

 

 A Teoria Celular, estudada por vocês no 7º ano, propõe que “todo ser vivo é 

formado por célula”. Existem seres UNICELULARES, formados por apenas uma célula 

(como uma bactéria ou a ameba) e seres PLURICELULARES, formados por mais de 

uma célula. E estas células podem ser de dois tipos: Procarióticas, quando não 

apresentam NÚCLEO e seu DNA fica espalhado no citoplasma – é o caso de todos os 

organismos do Reino Monera, como as bactérias. E as Eucarióticas, quando 

apresentam um NÚCLEO que guarda em seu interior o DNA da célula. Todo organismo 

pluricelular é eucariótico. 

               

 

 E o corpo humano, é formado por qual tipo de célula? O corpo humano tem 

aproximadamente 10 trilhões de células (1013 !!!!), portanto somos PLURICELULARES 

formados por células EUCARIONTES.  

 No núcleo de cada uma de nossas células há o nosso DNA – uma molécula de 

nome comprido: ácido desoxirribonucléico (utilizamos a sigla em inglês DNA). No DNA 

estão os nossos GENES – códigos e instruções que coordenam o funcionamento da 

própria célula e sua função no corpo humano.  

 
Nossos DNAs e GENES carregam características 
herdadas geneticamente de nossos pais e ancestrais. 
 
O DNA é uma molécula que parece uma fita dupla 
retorcida. 
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No núcleo de nossas células, o DNA está enrolado como fios de lã e compactado para 

caber dentro do núcleo. Quando ele está nesta forma, ele é chamado de 

CROMOSSOMO: 

 

     Temos, em todas as nossas 10 trilhões de células do corpo, 46 Cromossomos em 

cada núcleo de cada uma destas células, ou 23 pares. Em cada par de cromossomos 

há um herdado de nossa mãe e outro de nosso pai. 

  

 

 Cada espécie do planeta apresenta um número constante de cromossomos. 

Por exemplo: 

Caracol – 24 cromossomos     Porco – 40 cromossomos        minhoca – 32 cromossomos 

Trigo – 42 cromossomos        borboleta – 380 cromossomos    cavalo – 64 cromossomos 

Chimpanzé – 48 cromossomos    samambaia – 1200 cromossomos 

Agora responda: 

1) Por que todos os seres vivos acima apresentam números pares de cromossomos? 

Explique. 

2) Quantos cromossomos você carrega de sua mãe? E de seu pai? 

3) Diga quantos cromossomos terá: A) uma célula do seu músculo? B) um neurônio do 

seu cérebro? C) uma célula do seu osso? D) um espermatozóide ou óvulo seu? 

O espermatozóide 

carrega 23 

cromossomos do pai 

O óvulo carrega 23 

cromossomos da mãe 

O novo indivíduo 

terá 46 

cromossomos 

(23+23 = 46) 
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