
 
 
 
 

 

 

                                                                                 ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

Leia o texto e responda as perguntas abaixo. 

          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, embriões de plantas, sangue 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. 
       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. 
                                                                                                                          Fonte: Giorgia Lay-Ang Bióloga-Brasil Escola. 

 
1) Faça um pequeno resumo sobre o que você entendeu a respeito da grande descoberta do 

microscópio para o benefício da humanidade? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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2) Ligue corretamente as figuras abaixo: 

 
                     MICROSCÓPIO ELETRÔNICO                                  MICROSCÓPIO ÓPTICO 

                                                           

 
 
 

3) Leia o capítulo 2 de seu livro de ciências e responda: 
 
a) O que é célula? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
4) Basicamente uma célula é formada por três partes básicas, quais são?  

 
5) O que são seres unicelulares? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
6) O que são seres pluricelulares? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 
7) O que são vírus? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

      
8)  O Coronavírus (COVID-19) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. 

Atualmente o nosso planeta está passando por este grande problema de saúde, cite algumas 
ações que podemos fazer para evitar pegar esta doença:  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

9) O que são bactérias? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


