
Entes microscópicos entre a vida e a morte 

Existen uns entes, moito máis pequenos que as bacterias, dos que seguramente oíses falar: 

Os virus! O seu nome provén da palabra virus, que en latín significa «veleno». Imaxinas por 

que? 

Os virus non pertencen a ningún reino porque non son considerados seres vivos. Pero por 

que? 

Recordas as afirmacións: «Todo ser vivo está formado por células» ou «A célula é a unidade 

básica da vida?» Ben, pois os virus non son células. Daquela, que é un virus? Un virus é 

unha estrutura moi simple formada por material hereditario rodeado dunha cuberta 

protectora, con capacidade para infectar as células. 

 
Recordas cales son as tres funcións vitais dun ser vivo? Os virus non as cumpren todas. Os 

virus non se nutren, tampouco responden aos cambios que acorren no medio. Reprodúcense, 

pero tal e como o faría unha célula. Para reproducirse, os virus infectan e utilizan a 

maquinaria dunha célula viva para conseguir copias de si mesmos. Poden infectar células 

animais, vexetais, bacterias... No ser humano causan algunhas enfermidades das que 

seguramente oíses falar. 

Gripe: provoca febre e dar de cabeza. Transmítese polo aire. 

Varicela e sarampelo: na pel aparecen graniños vermellos ou erupcións que pican moito, 

provocan febre e malestar. Adoitan pasar durante a infancia. Transmítense polo aire. 

Hepatite B: afecta ao fígado. A infección prodúcese polo sangue. 

Sida: é unha enfermidade máis grave. Debilita as defensas do enfermo que contrae outro 

tipo de enfermidades infecciosas mis doadamente. 

a) Cita as dúas razóns polas que os virus non son considerados seres vivos. 

 

 

b) Por que todos os virus, sen excepción, son parasitos?  

 

 

c) Os virus poden ser ata cen veces máis pequenos que as bacterias. Con que instrumento 

óptico poderán observarse?  

 

d) Que é unha vacina?  



 

 

 

 

Busca o teu cartilla de vacinación. De que enfermidades estás vacinado? Indica cales están 

producidas por un virus e cales por unha bacteria. Que vacinas fáltanche?  

 

 


