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Seres vivos são muito diversos e complexos, e 
tentar estudar tudo de uma vez pode dar uma baita 
dor de cabeça. Ao invés disso, nós podemos classi-
ficar os organismos de um ponto de vista mais estru-
tural ou de um ponto de vista mais da sistemática.

NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO 
BIOLÓGICA ESTRUTURAL

Geralmente, nós aprendemos que as células são 
as unidades básicas da vida, de forma que todos os 
seres vivos são formas por elas. Portanto, átomos, 
moléculas e até mesmo organelas não estão vivos. 
As organelas só passam a fazer parte do fenômeno 
vida a partir do momento em que estão numa célula. 
A partir de experimentos de um inglês chamado 
J. Haldane e de um russo chamado A. Oparin, nós 
sabemos que a combinação de moléculas inorgânicas 
na atmosfera da Terra há bilhões de anos pôde dar 
origem às moléculas orgânicas, que podem ter 
formado a primeira célula no mar, dando origem 
ao primeiro ser vivo.

Podemos separar os organismos quanto à 
presença ou ausência de membranas intracelulares. 
Aqueles que têm as membranas (como a membrana 
nuclear) são chamados de E U C A R I O N T E S ; os 
que não têm são os P RO C A R I O N T E S  (bactérias 
e arqueias). Importante lembrar que todos os 
procariontes são, necessariamente, unicelulares. 
Já os eucariontes podem ser uni- ou pluricelulares.

A partir desta informação, podemos separar 
os organismos pelo número de células: os 
U N I C E L U L A R E S  possuem uma só, enquanto 
os P L U R I C E L U L A R E S  (ou multicelulares) 
possuem várias. E os vírus? Bom, alguns pesqui-
sadores que argumentam que, como os vírus não 
têm células, eles não são vivos. Mas pesquisas com 
vírus gigantes mostram que eles são tão vivos que 
podem até ficar doentes!

No caso dos organismos pluricelulares, vários 
deles têm suas células organizadas em conjuntos 
morfológicos e funcionais chamados tecidos, que 
por sua vez formam os órgãos. Órgãos podem ser 
reunidos em torno de um “tema comum”, como 
circulação do sangue ou eliminação de excretas, e 
assim formam os sistemas. A união dos sistemas 
forma o organismo. Mas lembre-se de que isso 
só vale para os organismos pluricelulares! No 
caso dos unicelulares, a célula já é o organismo!

Nós costumamos separar os organismos com 
base nas semelhanças e diferenças que exibem 
entre si – são os 5 REINOS  de Whittaker: Monera, 
que contém organismos procariontes; Plantae 
(ou Metaphyta), o reino das plantas; Animalia (ou 
Metazoa), que contém os animais; Fungi, o reino 
dos fungos; e Protista, que basicamente são todos 
os outros eucariontes que não puderam ser classifi-
cados nos outros Reinos. Os vírus não são possuem 
um reino, sendo classificados de outra forma.

Quanto ao tipo de nutrição, um organismo pode 
ser autótrofo ou heterótrofo. Os AUTÓTROFOS 
obtém carbono a partir de fontes inorgânicas como o 
CO2 atmosférico. Mas, se o organismo não consegue 
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fixar carbono e necessita de uma fonte orgânica, 
nós dizemos que ele é H E T E RÓT RO F O .

Mas fonte de carbono não é necessariamente 
fonte de energia: organismos que obtém energia da 
luz são FOTOTRÓFICOS , mas podem ser capazes 
de obter carbono a partir de fontes inorgânicas 
(como as plantas) ou não (como alguns tipos de 
bactérias). Da mesma forma, organismos que obtém 
energia a partir de reações de oxidação, chamados 
Q U I M I OT RÓ F I C O S , podem obter carbono de 
fontes orgânicas (como nós) ou podem ser capazes 
de fixar carbono (como algumas arqueias).

Então, nós podemos resumir os reinos assim: 
M O N E R A  contém organismos procariontes, 
autótrofos ou heterótrofos; P L A N TA E  contém 
seres pluricelulares fotossintetizantes; ANIMALIA 
contém aqueles que são pluricelulares heterótrofos; 
F U N G I  também são heterótrofos, mas podem 
ser uni- ou pluricelulares e são decompositores; 
e P ROT I S TA , que pode ser qualquer coisa (mas 
sempre eucarionte).

Além dos reinos, existem outras categorias 
taxonômicas que nos ajudam a agrupar os organ-
ismos de acordo com suas histórias evolutivas, 
propostas pelo sueco Linnaeus no século XVIII. 
Agrupamos espécies parecidas em grupos denom-
inados gêneros, assim como agrupamos gêneros 
em famílias, famílias em ordens, ordens em classes, 
classes em filos, e por fim os filos são agrupados 
nos reinos. Para facilitar a memorização, existe a 
palavra ReFiCOFaGE (reino, filo, classe, ordem, 
família, gênero e espécie). Você deve sempre se 
lembrar de destacar o gênero e a espécie, sublin-
hando ou escrevendo em itálico.

Os reinos ainda podem ser agrupados em domí-
nios: o domínio Eukarya contém os quatro reinos 
eucariontes; o domínio Bacteria, que contém somente 
as bactérias do reino Monera; e o domínio Archaea, 
que contém as arqueias, os Monera extremófilos 
(que vivem em condições extremas de tempera-
tura, pH ou salinidade).
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1. (Vunesp-SP) A sequência indica os crescentes 

níveis de  organização biológica:   célula → I → II →  

III → população → IV → V → biosfera. 

Os níveis I, III e IV correspondem, respectivamente, a: 

a) órgão, organismo e comunidade. 

b) tecido, organismo e comunidade.

c) órgão, tecido e ecossistema.

d) tecido, órgão e bioma.

e) tecido, comunidade e ecossistema.

2. (UFPR) O conhecimento da biodiversidade é funda-

mental para sua conservação e para o uso suste-

ntável. No entanto, a biodiversidade sobre a Terra 

é tão grande que, para estudá-la, faz-se necessário 

inicialmente nomeá-la. Os seres vivos não podem 

ser discutidos ou tratados de maneira científica 

sem que sejam denominados e descritos previa-

mente. Os nomes científicos dão um significado 

universal de comunicação, uma linguagem essen-

cial do conhecimento da biodiversidade, servindo 

também como um banco de dados único de infor-

mação. É inerente ao ser humano a necessidade de 

organização dos objetos em grupos, simplificando 

a informação a fim de facilitar seu entendimento. 

Nesse contexto se insere a classificação biológica.

Considere as afirmativas a seguir, correlacionadas 

com o texto acima:

I. As categorias taxonômicas são, em ordem 

hierárquica: Reino, Filo, Família, Ordem, Classe, 

Gênero e Espécie.

II. Os seres vivos estão distribuídos nos seguintes 

reinos: Monera, Protista, Fungi, Metaphyta (Plantae) 

e Metazoa (Animalia).

III. A partir do texto, deduz-se que as regras de 

nomenclatura garantem uma única linguagem 

universal da informação biológica.

IV. O processo de identificação de um ser vivo 

consiste em estabelecer uma correlação de iden-

tidade entre o exemplar objeto da identificação e 

aquele que já foi classificado, definindo assim seu 

nome científico.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

e) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

3. (PUC-RS) Dá-se o nome de organismo autótrofo 

ao ser vivo que:

a) é capaz de sintetizar seus próprios alimentos a 

partir de glicose e aminoácidos.

b) não realiza fotossíntese.

c) depende de outro organismo vivo para a obtenção 

de alimento.

d) é capaz de utilizar substâncias em decomposição 

para a sua alimentação. 

e) é capaz de sintetizar seu próprio alimento a 

partir de substâncias químicas inorgânicas.

EXERCÍCIOS 
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1. Vegetal ( ) pluricelular eucarionte e heterótrofo, com nutrição por absorção

2. Animal ( ) unicelular, procarionte, autótrofo por quimiossíntese e/ou fotossíntese

3. Protista ( ) pluricelular, eucarionte e autótrofo por fotossíntese

4. Fungo ( ) unicelular ou pluricelular, eucarionte, heterótrofo, com nutrição por absorção

5. Bactéria ( ) unicelular, eucarionte, heterótrofo, com nutrição por digestão

4. (UFPE/adaptado) Para a classificação dos seres vivos, os cientistas baseiam-se em características
importantes, envolvendo o plano de organização corporal, composição química das proteínas e dos
genes. Com base nesses critérios, assinale a alternativa incorreta.

a) Lineu propôs a nomenclatura binomial que consiste em um nome genérico e um específico dos seres
vivos, utilizando, como critério de classificação, o ambiente onde eles vivem.

b) Os seres vivos que, originalmente eram agrupados em dois Reinos (Vegetal e Animal), são, atual-
mente, divididos em cinco Reinos: Monera, Protista, Fungo, Vegetal e Animal.

c) Os Vírus estão excluídos dos Reinos propostos por Whittaker porque são acelulares.

d) A espécie é a unidade taxonômica básica do sistema de classificação biológica e deve ser grafada com
destaque dentro do texto e precedida pelo nome genérico.

e) Euraphia rhizophorae, Crassostrea rhizophorae e Crassostrea brasiliana são espécies de inverteb-
rados que vivem em estuários. Com base nos princípios da nomenclatura biológica, podemos concluir
que há maior grau de parentesco entre Crassostrea rhízophorae e Crassostrea brasiliana do que entre
Euraphia rhizophorae e Crassostrea rhizophorae.

5. Associe os seres vivos relacionados na coluna 1 com suas respectivas características na coluna 2:

A sequência correta é.

a) 2, 5, 1, 4 e 3

b) 2, 3, 1, 5 e 4

c) 4, 3, 2, 1 e 5

d) 4, 5, 1, 2 e 3

e) 2, 3, 1, 4 e 5

GABARITO: 1B; 2B; 3E; 4A; 5D.


