
TEMA 1 

ESTRUTURA E FUNCIÓNS DOS SERES VIVOS

1.- OS SERES VIVOS

Están formados por células e realizan as funcións de
Relación, Nutrición e Reprodución.
Célula é a parte máis  pequena dun ser vivo. Ten
tres partes: membrana, citoplasma e núcleo. 
Hai  dous  tipos  de  células: Procariotas:  teñen  o
material xenético no  citoplasma e paredes ríxidas.
Ecuariotas: Teñen o material xenético no núcleo . Só
algunhas teñen paredes ríxidas.
FUNCIÓNS VITAIS DAS CÉLULAS
As  células  como  son  seres  vivos  realizan  as  tres
funcións vitais:
Función  de  Nutrición:  Unhas  nútrense  de   forma
autótrofa fabricando alimentos con auga..,  e outras
de  forma  heterótrofa  tomando  partículas  de
alimentos  do  corpo.  Obtén  osíxeno  do  medio  e
empregan  o  osíxeno  e  o  alimento  para  crecer  e
rexenerarse.  Producen  refugallos  que  expulsan  a
través da membrana



Función  de  Relación: Reaccionan  aos  cambios:
móvense , desprázanse...
Función  de  Reprodución: Forman  células  fillas
semellantes a elas, partíndose en dúas células novas.

2.- TIPOS DE SERS VIVOS
UNICELULARES: Están  constituídos  por  un  única
célula. Poden vivir en colonias, pero cada célula sigue
sendo independente
Os  unicelulares  procariotas forman  o  Reino  dos
Moneras
Os unicelulares eucariotas están no reino dos fungos
e dos protoctistas
PLURICELULARES: Están  constituídos  por  varias
células especializadas e coordinadas. Segundo o niveel
de organización poden ser:
Sen Tecidos: as células non están especializadas. Son
as algas, fungos, cogomelos e esponxa
Con  Tecidos,  pero  sen  órganos: as  células  están
especializadas  para  facer  certas  tarefas.  Son  os
mofos( plantas) e os cnidarios ( animais)( medusas..)
 Con Órganos:   que están formados por tecidos. Os
Órganos  realizan  tarefas  moi  especilizadas  e



coordinadas e moi eficaces. Aquí están a moiría das
plantas e os animais.

3.- O REINO DOS MONERAS

Está  formado  por  seres  unicelulares  procariotas.
Inclúe as bacterias e outros parecidos. 
As  bacterias  teñen  un  tamaño  moi  pequeno,
microscópico. Hainas con nutrición autótrofa, pero a
a  maioría  son  heterótrofas.  Poden  vivir  na  auga,
terra, aire e dentro doutros seres vivos.
Poden  ser  perxudiciais para  os  seres  humáns
producindo  enfermidades  como  a  bronquite,
salmonelose...Outras  son  beneficiosas, axúdannos  a
fabricar alimentos  como o iougur,  queixo,  vinagre.
Outras úsanse para depurar as augas, para eliminar
resíduos…

4.- O REINO DOS PROTOCTISTAS

Inclúe organismos  unicelulares  e  pluricelulares
sinxelos con céluls eucaritas. Son os protozoos e as
algas.



OS PROTOZOOS
Son unicelulares  heterótrofos. Desprázanse de varias
maneiras.  Viven  na  auga,  en  sitios  húmidos  ou
dentro doutros seres.  Hainos perxudiciais causando
enfermidades como a malaria e outros  beneficiosos
como o plancto, do que se alimentan outros como as
baleas.
AS ALGAS
Poden ser uni ou pluricelulares; non forman tecidos.
Teñen nutrición autótrofa. A maioría son acuáticas,
tamén poden vivir nas árbores e nas rochas.

Perxudiciais: Poden contaminar lagos , pantanos
Beneficiosas: algunhas  son  comestibles,  con  outras
elabóranse  medicamentos,  fertilizantes  e  produtos
químicos. Algunhas osixenan o océano e a atmósfera.

5.  O REINO DOS FUNGOS

Hainos  unicelulares  e pluricelulares.  As células  non
forman  tecidos.  Teñen  nutrición  hetrótrofa.
Aliméntanse  de  restos  de  seres  vivos,
descompoñendo o alimento.
TIPOS DE FUNGOS
*  Os fermentos : son unicelulares
* Mofos: teñen forma parecida ao algodón



*  Cogomelos:  Viven no chan  en sitios  húmidos  e
protexidos da luz.
Hainos  beneficiosos para  as  persoas:  sirven  de
alimento,  producen  antibióticos,  serven  para
fabricar  alimentos  e  forman  o  humus  do  que  se
alimentan as plantas.
Tamén  os  hai  perxudicias:  poden  ser  venenosos,
outros poden ser invasores, destruíndo cousas.

OS LIQUES
Son asociacións  entre os fungos e algas, beneficiosas
para os dous. Indican o nivel de contaminación.

PREGUNTAS:

1.Qué son os seres vivos
2.Tipos de células . Defíneas
3.Cómo se reproducen as células
4.As células e os seres vivos
5.Cómo son os pluricelulares
6.Características  dos moneras. Cáles son?
7.Prexuicios e beneficios
8.Características dos protoctistas. Cales son?
9.Beneficios e prexuicios
10. Características dos fungos. Cales son?
11. Beneficios e prexuicios



12. Os liques


