
 

GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

SUBSECRETARIA DE SUPORTE EDUCACIONAL DO DF 

GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

CEF 02 – ESCOLA PAROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Célula e Tecido 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Disciplina: Ciências Naturais 
                             Professor: Mário César Castro 

 

 

 



 
GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 

SUBSECRETARIA DE SUPORTE EDUCACIONAL DO DF 

GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 

 

O Corpo Humano 
 

 
Corpo: cabeça, tronco e membros (superiores e inferiores) 

 

Organização: célula + célula = tecido 

  Tecido + tecido = órgão 

  Órgão + órgão = sistema 

  Sistema + sistema = organismo 

Célula: membrana plasmática + citoplasma + núcleo 

 As células estão unidas entre si pela substância intercelular. 

 

 

 

 

 

Estrutura 

corporal 

             Cabeça (crânio + face). 

  

 

Tronco 

Pescoço. 

Tórax      separados entre si pelo. 

Abdome  músculo diafragma. 

  

 

Membros 

Superiores: ombros, braços, 

antebraços, mãos. 

Inferiores: quadril, coxas, pernas, pés. 

 

 

 

Organização  

Funcional  

Da Vida 

 

 Vegetativa (digestão, circulação, respiração, excreção); 

 De relação com o ambiente (locomoção, sentidos, fonação); 

 De coordenação (sistema nervoso, glândulas); 

 De reprodução (sistema reprodutor). 

 

     Citologia 
 

 

A Célula: A palavra célula foi usada pela primeira vez em 1665, pelo cientista 

inglês Robert Hooke. 

 Com um microscópio muito simples, ele observou pedacinhos de cortiça, também 

conhecida como “casca” de certas árvores, Hooke percebeu que a cortiça era formada por 

numerosos compartimentos vazios. A esses compartimentos ele deu o nome de célula, 

palavra diminutiva do latim cella, que significa pequeno cômodo fechado. 

 



A cortiça é um tecido vegetal morto. Portanto, o que Hooke observou foram células mortas, 

cujo interior estava ocupado apenas por ar. O nome célula espalhou-se pela comunidade 

científica e é usado até hoje. O corpo dos seres vivos é formado por um conjunto variado de 

substancias químicas diferentes, essas substancias químicas se agrupam formando 

estruturas organizadas constituem as menores unidades vivas que são as células. Cada 

célula do nosso corpo tem função especifica, mas todas desempenham uma atividade 

comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É como se 

o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células, que cooperam umas com as 

outras, dividindo o trabalho entre si e juntas, as células garantem a execução das inúmeras 

tarefas responsáveis pela manutenção da vida.         

 

SERES UNICELULARES E SERES PLURICELULARES: nos seres unicelulares, a 

célula é o próprio organismo, esta célula única é capaz de desenvolver todas as atividades 

relacionadas à sobrevivência do organismo e reproduzir-se. Quase todos os seres 

unicelulares são invisíveis a olho nu, eles vivem em praticamente todos os ambientes.   

Os animais, as plantas e certos fungos são seres pluricelulares, o nosso corpo é formado por 

cerca de 60 trilhões de células, entre elas existe uma nítida divisão de trabalho, elas são 

dividas para desempenhar uma determinada função. 
    Exemplo de uma célula animal e uma célula vegetal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTES DE UMA CÉLULA: a célula é composta por três partes básicas: 

 Membrana – camada que envolve a célula; 

 Citoplasma – toda a porção existente entre a membrana e o núcleo; 

 Núcleo – um importantíssimo corpúsculo encontrado geralmente na parte 

central da célula. 

A MEMBRANA: a função básica da membrana é regular a passagem e a troca de 

substancias entre a célula e o meio em que ela se encontra, a membrana tem a capacidade 

seletiva, isto é, promove uma seleção das substancias que entram e saem da célula. A 

membrana de uma célula atua como se fosse um portão ou uma barreira que: 

 Protege a célula; 

 Regula a entrada de substâncias necessárias à célula; 

 Regula a saída de substâncias desnecessárias à célula. 

 



O CITOPLASMA: o citoplasma é geralmente a maior porção da célula, compreende o 

espaço entre a membrana e o núcleo, no citoplasma existem água e muitas substâncias 

dissolvidas, formando um liquido gelatinoso chamado de hialoplasma. No hialoplasma 

ficam imersas minúsculas unidades chamadas de organelas que desempenham diversas 

funções. 

ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS: as principais organelas das células são: 

mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos, lisossomos e 

centríolos. 

 Mitocôndrias: são organelas membranosas na forma de bastonete e são 

responsáveis pela respiração celular, ou seja, quando isto a acontece produz 

energia para célula. A respiração celular consiste na extração da energia 

química contida nas moléculas alimentares absorvidas pelas células, uns dos 

combustíveis mais comuns que as células utilizam na obtenção de energia são 

as moléculas de glicose, após a queima da glicose, com a participação do 

oxigênio, a célula obtém energia e produz gás carbônico e água como 

resíduos. 
 Exemplo de mitocôndrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Complexo de Golgi: as células produzem diversas substancias necessárias ao 

organismo, entre essas substancias destacam-se as proteínas, que são 

moléculas mais abundantes do nosso corpo, depois da água. O complexo de 

Golgi é a organela celular que armazena proteínas, antes de serem utilizadas 

pelo organismo. 
 Exemplo de complexo 

 De Golgi. 
 

 

 

 

 

 Ribossomos: são organelas importantes e são responsáveis pela produção de 

proteínas, os ribossomos tanto aparecem isolados no citoplasma, como 

aderidos ao retículo endoplasmático. 

 Retículo Endoplasmático: organela constituída por diversos canais, o 

retículo endoplasmático atravessa o citoplasma e tem varias funções. Uma 

delas é facilitar o transporte e a distribuição das substâncias armazenadas no 

complexo de Golgi. 

Existem dois tipos de retículo endoplasmático: 

 Liso: cuja membrana da superfície externa não tem ribossomos aderidos; 

 Rugoso: cuja membrana da superfície externa apresenta-se com ribossomos 

aderidos. 

 

 

 



 

 
 Exemplo de reticulo 

 Endoplasmático. 

 1-liso 

 2-rugoso 
 

 

 

 

 

 Lisossomos: são organelas que contêm substâncias necessárias à digestão 

celular, quando a célula engloba uma partícula alimentar que precisa ser 

digerida, os lisossomos se dirigem ate aquela partícula, liberando sobre ela o 

suco digestivo que possuem. A digestão de partículas sólidas chama-se 

fagocitose e a digestão de partículas liquidas chama-se pinocitose e a expulsão 

dos resíduos das duas partículas chama-se clasmocitose. 
             Fases da digestão celular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centríolos: são organelas formadas por um par de 27 túbulos, que participam 

da divisão celular, orientando o deslocamento dos cromossomos para as 

células se formarem. 
 Exemplo de centríolos. 

 

 

 

 

O NÚCLEO: o núcleo tem forma geralmente esférica, na maioria dos casos fica no centro 

da célula, e ela possui: 

 Membrana Nuclear ou Carioteca: é a membrana que separa o núcleo do 

citoplasma; 

 Suco Nuclear ou Cariolinfa: é um suco que o preenche o núcleo 

completamente; 

 Nucléolos: que são corpúsculos arredondados que fica no centro do núcleo; 

 Cromatina: que são os filamentos longos e finos, a cromatina é o material 

genético da célula, cada filamento contém inúmeros genes. Numa divisão 

celular, os filamentos longos e finos da cromatina tornam-se mais curtos e 

mais grossos e passam a se chamar de cromossomos. Os cromossomos são 

responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, das 

características que são passadas de pai para filho. 

 

  

 



A função do núcleo é comandar todas as atividades da célula, através das instruções 

fornecidas pelos genes. O núcleo também tem a função de divisão celular que você vai 

estudar em genética.  
 

          A divisão celular: 

 

 
 O núcleo de uma célula. 

 

 
 

 

Divisão Celular: a visualização e a identificação dos cromossomos ficam mais evidentes 

durante a divisão celular, a divisão celular pode se realizar por dois processos: mitose e 

meiose. 

 Mitose: é o processo de divisão celular de divisão celular em que as células 

formadas possuem o mesmo número e os mesmos tipos de cromossomos presentes 

na célula-mãe. A mitose permite a reprodução dos organismos unicelulares. Nos 

pluricelulares, a mitose garante: o crescimento dos indivíduos, a renovação dos 

tecidos pela substituição das células velhas por outras novas e a regeneração de 

regiões lesadas. Na mitose ocorre uma série de transformações no interior da célula, 

à medida que se dividem dando duas novas células. 

Nesse processo, todos os cromossomos da célula-mãe se duplicam e são 

distribuídos, igualmente, entre as duas células-filhas. Na divisão mitótica, cada 

célula 2n dá origem a duas células 2n idênticas, com exceção das células sexuais, 

todas as células do nosso corpo são produzidas por mitose.        

 Meiose: é através da meiose que se formam os gametas masculino e feminino, após 

duas divisões sucessivas, a célula-mãe diplóide 2n dá origem a quatro células-filhas 

haplóides n. 

     Histologia 
 

 
 

Tecido: conjunto de células de forma semelhante, unidas por meio de uma substância 

intercelular, especializadas em realizar determinada função. 
Exemplo de um tecido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os tecidos do organismo humano são classificados em quatro grupos principais: 

 

 



 Tecido epitelial; 

 Tecido conjuntivo; 

 Tecido muscular; 

 Tecido nervoso. 

 

Tipos de tecidos: 

 Tecido Epitelial: com células bem justapostas e ligadas entre si por pouca 

substância intercelular. Reveste o corpo externamente (epiderme) e os órgãos 

internamente (mucosas). Além do revestimento, desempenha função secretora, 

formando as glândulas. 

            Camadas: 

 Epiderme: constituída de tecido epitelial, com queratina (proteína 

impermeável à água); não contém nervos nem vasos sanguíneos; 

 Derme: constituída de tecido conjuntivo; 

 Tela subcutânea: camada profunda contendo gordura. 

            Anexos: 

 Pêlos: proteção contra perda de calor, camuflagem, caracterização sexual, 

defesa; 

 Glândulas sebáceas: localizam-se ao lado dos pêlos; produzem gordura; 

 Glândulas sudoríparas: em forma de novelo; produzem suor. 
Exemplo de tecido epitelial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: A pele é um dos órgãos do nosso corpo, a parte externa da pele, denominada 

epiderme, é formada por varias camadas de tecido epitelial, a parte interna, denomina 

derme e é formada de tecido conjuntivo. 

 As mucosas revestem as cavidades do nosso organismo, como a 

boca, o estômago, o ânus e outros. 

 As serosas revestem os nossos órgãos internos, como pulmão, 

coração, abdome e outros. 

Observação: Algumas células da epiderme produzem uma proteína chamada melanina, que 

é um pigmento marrom-escuro que açor da nossa pele. 

                     Há casos em que as células do tecido epitelial se transformam em glândulas, 

tais com as glândulas salivares, glândulas sebáceas e outras.  

   

 Tecido Conjuntivo: com células de diferentes tipos e funções imersas em 

abundante substância intercelular. Liga entre si os outros tecidos, encontrando-se na 

pele, ao redor dos músculos e vasos sangüíneos, nos tendões e nos ligamentos entre 

ossos. 

 

 

 



                      A substancia intercelular é constituída principalmente de água e de fibras de 

proteínas, as fibras de proteínas podem ser de vários tipos: As fibras colágenas formadas 

por colágeno e de cor branca e as Fibras elásticas formadas por elastina e de cor amarelada. 

  

 Tecido Conjuntivo Cartilaginoso: construído de condrócitos, células 

mergulhadas em abundante substância intercelular com fibras colágenas e elásticas. 

É resistente, elástico e flexível. Encontra-se no pavilhão da orelha, na extremidade 

do nariz, nos anéis da traquéia, no osso esterno e nas articulações dos ossos. O nariz 

possui uma cartilagem chamada de hialina. 
  Exemplo de tecido cartilaginoso:                                  Exemplo de tecido adiposo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecido Conjuntivo Ósseo: constituído de osteócitos, células estreladas 

mergulhadas em substância intercelular resistente (devido ao colágeno) e rígida 

(devido a sais de cálcio e fósforo). 
       Exemplo de tecido ósseo: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Tecido Conjuntivo Sanguíneo: tecido formador dos elementos figurados do 

sangue (glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos e 

plaquetas). 
Exemplo de tecido sanguíneo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecido Conjuntivo Adiposo: com células contendo depósito de gordura para 

reserva energética. Encontra-se na pele e entre os órgãos, protegendo o organismo 

contra choques mecânicos e perda excessiva de calor. 

  

 

  
 

 



 Tecido Muscular: com células alongadas que têm capacidade de contratação 

quando estimuladas, proporcionando movimento aos órgãos. Pode ser liso (sem 

estrias transversais e de contração lenta e involuntária), estriado esquelético (com 

estrias transversais e de contração rápida e voluntária), estriado cardíaco (com 

estrias transversais e de contração rápida e voluntária). O tecido muscular é formado 

por varias fibras que são células alongadas responsáveis pela contração ou 

movimentos do nosso corpo. 
 Fibras lisas: tem contração lenta e involuntária, como o movimento do coração. 

  Exemplo de tecido muscular: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fibras estriadas: tem contração rápida e voluntária, como o movimento dos braços. 

    Exemplo de tecido muscular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecido Nervoso: suas células são alongadas, chamadas de neurônios, quando 

estimulados, conduzem impulsos nervosos aos músculos e a outros órgãos. È o 

tecido que tem a importante função de captar os estímulos ambientais ou do próprio 

corpo, e de conduzir os impulsos nervosos e interpreta-los. A célula do neurônio é 

formada por um corpo celular com núcleo e dois tipos de prolongamentos: axônio e 

dendritos que se ligam as outras células nervosas. Os axônios são prolongamentos 

geralmente extensos, que se ramificam apenas na extremidade e os dendritos são 

prolongamentos que se ramificam a partir do corpo da célula.  
Exemplo de tecido nervoso: 
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     Questionário 
 

 
1) O que é citologia? 

2) O que significa a palavra célula? 

3) Quais os três constituintes básicos de uma célula? 

4) Quais as principais funções da membrana celular? 

5) Explique o que é citoplasma? 

6) O que é hialoplasma? De que ele é formado. 

7) Qual é a função das mitocôndrias? 

8)  Qual a função do retículo endoplasmático? Dê os tipos. 

9)  Para que serve os lisossomos? Dê um exemplo da sua função. 

10)  Cite as funções de todas as partes de uma célula. 

11)  Faça um esquema da digestão celular realizada pelos lisossomos. 

12)  Qual a diferença entre fagocitose e pinocitose? 

13)  Explique o que significa clasmocitose? 

14)  Qual a função do núcleo da célula e como ele desempenha essa função?  

15)  O que são genes e onde eles se localizam? 

16)  Qual é o resultado de uma divisão mitótica de uma célula? Dê exemplos. 

17)  Qual é o resultado da meiose de uma célula? Dê exemplos. 

18)  Explique o que são carioteca e cariolinfa: 

19)  Explique de que maneira se formam os tecidos no nosso corpo. 

20)  Defina tecido. 

21)  Qual a importância das proteínas encontradas nas células epiteliais?  

22)  O que são glândulas? 

23)  Qual a função do tecido conjuntivo? 

24)  Qual é a principal função do tecido adiposo? 

25)  Quais as funções têm o tecido ósseo? 

26)  Qual é o nome das células do tecido cartilaginoso?   

27)  Cite os componentes do tecido sanguíneo.  

28)  Qual a importância do tecido muscular? 

29)  Quais as funções do tecido nervoso? 

30)  Comente o trecho abaixo, sabendo-se que se necessita de no mínimo 20 linhas: 

               “A célula forma um tecido e o tecido forma um corpo maravilhoso”. 

 

 


