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Unidade 1. A organización dos seres vivos. A organización unicelular

1. Todos os seres vivos presentan as seguintes características:

a) Están formados polos mesmos elementos químicos. 

Os elementos químicos que compoñen a materia viva reciben o nome de bioelementos.Os principais 
bioelementos son C, H, O, N, P , S. 

Na materia viva os bioelementos combínanse entre si para formar os principios inmediatos, que  poden 
ser inorgánicos  e orgánicos (son exclusivos dos seres vivos).

Os principios inmediatos inorgánicos son a auga e os sales minerais.

Os  principios  inmediatos  orgánicos son  os  glícidos,  os  lípidos,  as  proteínas e  os  ácidos 
nucleicos.

b) Son capaces de  realizar unha serie  de actividades fundamentais  que  chamamos  “funcións vitais”: a 
nutrición, a relación e a reprodución.

c) Todos os seres vivos están formados por unha ou máis células. 

A célula é a unidade anatómica e  fisiolóxica dos seres vivos. 

Tendo en conta a súa complexidade existen dous tipos de células: procariotas e eucariotas.

As  células  procariotas carecen  de  núcleo  diferenciado  mentres  que  as  células  eucariotas 
caracterízanse por telo ben  diferenciado e posuír numerosos orgánulos celulares.

Nunha célula eucariota podemos distinguir: a membrana plasmática, o citoplasma cos orgánulos e  o 
núcleo. 

Existen  certas diferenzas entre as células eucariotas animais e as vexetais:

Son exclusivos das células vexetais a parede celular e os cloroplastos.

Son exclusivos das células animais os lisosomas, os centríolos e os cilios e flaxelos.
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2. A nutrición comprende unha serie de procesos mediante os que as células adquiren materia e enerxía 
do seu medio.
 

Os procesos que teñen lugar na célula son:

A entrada de substancias a través da membrana celular.
A dixestión destas substancias, grazas aos lisosomas.
A súa utilización e transformación: metabolismo.
A excreción dos produtos residuais.

Segundo como as células obteñan a materia orgánica que necesitan, podemos falar de nutrición 
autótrofa e nutrición heterótrofa.

Nutrición autótrofa: as células fabrican a materia orgánica que necesitan a partir de compostos 
inorgánicos sinxelos.  Exemplo: FOTOSÍNTESE. Realízana as células vexetais.

Nutrición  heterótrofa: as  células  fabrican  a  súa  materia  a  partir  de  materia  orgánica  xa 
fabricada por outra célula. Realízana especialmente as células animais.

3. A  relación é a  capacidade das células de responder fronte aos  estímulos (cambios do medio que as 
rodea). 

4. A reprodución celular consiste na división dunha célula para orixinar dúas ou máis células fillas.

As células  eucariotas divídense mediante mitose e meiose:

A mitose consiste na división da célula nai en dúas células fillas co mesmo número de cromosomas 
cá célula nai.

A meiose realízase só nas células nai dos gametos e consiste na división da célula nai en catro 
células fillas coa metade de cromosomas cá célula nai. 

5. O termo microorganismo comprende todos os organismos que só poden verse ao microscopio  óptico 
ou electrónico. 

Poden ser protozoos, fungos, algas unicelulares, bacterias ou virus.

As bacterias presentan unha organización celular de tipo procariótico

Os virus son os seres vivos máis simples xa que a súa organización é subcelular.

Todos os virus son parasitos obrigados xa que carecen de orgánulos e de citoplasma polo que a súa 
reprodución e as súas reaccións metabólicas dependen sempre da célula que parasitan.

Un microorganismo é patóxeno se causa enfermidades infecciosas noutros seres vivos.
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UNIDADE 2. A ORGANIZACIÓN PLURICELULAR. As funcións dos seres vivos

1. Características dos seres pluricelulares:

a) A organización pluricelular caracterízase pola  división de traballo ou  especialización das células que 
compoñen un organismo.

As células especializadas nunha función determinada organízanse formando  tecidos, que á súa vez forman os 
órganos capaces de realizar actos. Os órganos cunha mesma función pero constituídos por diferentes tecidos 
forman os aparatos, mentres que os que teñen a mesma función e un só tipo de tecido constitúen os sistemas.

b) Nos seres pluricelulares a maioría das células non están dabondo cerca da superficie para intercambiar 
sustancias co medio externo polo que é necesario a existencia dun medio interno para distribuír as diferentes 
sustancias a todas as células do organismo e recoller delas os produtos de refugo, hormonas, etc ...

c) Nos organismos pluricelulares  as funcións vitais son realizadas por aparatos e sistemas específicos 
coordinados entre si.

2. Mediante a  NUTRICIÓN os organismos intercambian materia e enerxía co seu medio ambiente. Pode ser 
autótrofa ou heterótrofa.

2.1. A nutrición autótrofa é característica dos vexetais.

Nas cormofitas os órganos encargados da nutrición son a raíz, o talo e as follas.

A raíz é un órgano subterráneo polo que a planta absorbe a auga e os sales minerais que formarán o 
zume bruto. O xilema transporta zume bruto da raíz ás follas

O talo conecta as follas coa raíz, transportando os nutrientes por toda a planta.

As follas son os órganos encargados de realizar a fotosíntese. O floema transporta o zume elaborado 
das follas ata os demais órganos da planta.

2.2. Os animais presentan unicamente nutrición heterótrofa.

A nutrición heterótrofa consta de tres procesos: obtención de nutrientes, transformación dos nutrientes e 
eliminación de refugallos ou excreción.

Na nutrición dos animais interveñen catro aparellos: dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

O aparello dixestivo transforma as moléculas grandes e complexas de alimento en moléculas simples 
(os nutrientes), que poidan ser absorbidas polo organismo e incorporarse ao seu medio interno.

O aparello respiratorio é o encargado de tomar osíxeno (O2) do medio que rodea ao animal e expulsar 
o dióxido de carbono (CO2).
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O aparello circulatorio encárgase do transporte de substancias por todo o organismo. 

Distinguimos os seguintes tipos de aparellos circulatorios:
 

Dobre ou simple, segundo o sangue pase unha (simple) ou dúas (dobre) veces polo corazón para 
dar unha volta completa polo organismo

Completo ou incompleto segundo o sangue pobre en osíxeno (venoso) se mesture ou non co 
sangue rico  en osíxeno (arterial).  Se non hai  mestura  do sangue arterial  co  sangue venoso a 
circulación é completa e se se mestura o sangue arterial co venoso, incompeta.

Segundo que  o  líquido  circulante,  no  seu  percorrido  polo  corpo  do  animal,  saia  dos  vasos  ou 
permaneza dentro deles, distínguense aparatos circulatorios pechados (o líquido permanece dentro 
dos vasos durante todo o traxecto) ou abertos  (o líquido escapa dos vasos).

O  aparello excretor filtra o líquido do medio interno, seleccionando as sustancias tóxicas eliminadas 
polas células e expulsándoas ao exterior.

3. Mediante a RELACIÓN contrólanse as demais funcións.

3.1. Nos animais, a relación lévana a cabo os sistemas nervioso e hormonal.

A coordinación hormonal realízase mediante as hormonas elaboradas nas glándulas endócrinas.

A  unidade  funcional  do sistema nervioso  é  a  neurona.  As  neuronas  agrúpanse  formando nervios, 
ganglios e centros nerviosos.

Na coordinación nerviosa interveñen os seguintes elementos:

1. Un cambio no medio externo ou interno do animal: o estímulo.

2. Existencia  dunha  estrutura  que  perciba  este  cambio:  células  especializadas e/ou  órganos  dos 
sentidos.

3. Elementos de transmisión da información aos centros nerviosos: neuronas e nervios sensitivos

4. Estruturas que analicen a información e elaboren as respostas: centros nerviosos

5. Elementos de transmisión desas respostas aos efectores: neuronas e nervios motores

6. Estruturas que executen a resposta: músculos e glándulas.

Nos animais a resposta pode ser: 

Voluntaria ou involuntaria, segundo o animal desexe ou non efectuala.

Consciente ou inconsciente, se se decata ou non da súa acción.

3.2. Os  vexetais carecen de sistema nervioso, polo que a función de relación é levada a cabo polo sistema 
hormonal. Presentan dous tipos de respostas: as nastias e os tropismos.
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4. Mediante  a  función  de  REPRODUCIÓN os organismos orixinan  outros  seres  vivos  semellantes  a  eles, 
permitindo así a perpetuación da especie.

Existen dous tipos de reprodución : sexual ou asexual.

Na reprodución  asexual intervén  un  único  proxenitor,  a  partir  do  cal  se  forman  novos  individuos 
idénticos a el procedentes dunha célula ou de fragmentos dos seus proxenitores.

A reprodución sexual. Require a intervención de dous proxenitores os cales aportan dúas células 
especializadas (gametos). 

Un gameto non serve por si só para orixinar un novo ser, senón que necesita unirse a outro (fecundación) 
orixinándose  unha  nova  célula  chamada  cigoto que,  por  sucesivas  divisións  (mitoses),  xera  un  novo 
individuo  que  non  é  unha  copia  exacta  dos  proxenitores  senón  que  presenta  unha  mestura  das 
características de ambos.

Por iso, os gametos caracterízanse por ter a metade de cromosomas que as demais células do organismo, 
xa  que  o  cigoto  formado  pola  súa  unión  debe  ter  o  mesmo  número  de  cromosomas  que  os  seus 
proxenitores.

4.1. Nas  plantas  con  flores a  flor  contén  os  órganos  reprodutores  da  planta,  onde  se  producen  os 
gametos.

Na reprodución das plantas con flores distinguimos os seguintes procesos:

1. Polinización: transporte do gran de pole dende os estames ata os carpelos.

2. Fecundación: unión dos gametos masculino e feminino. Realízase no óvulo, no interior do ovario.

3. Formación da semente: pola transformación do óvulo fecundado.

4. Formación do froito: pola transformación das paredes do ovario.

5. Diseminación:  desprazamento da semente dende a planta onde se orixinou ata outros lugares para 
colonizalos.

6. Xerminación: cando a semente cae nun solo apropiado e atopa unhas condicións axeitadas de 
humidade, temperatura, osíxeno, luz, etc., o embrión continúa o seu desenvolvemento formando en 
primeiro lugar follas para poder realizar a fotosíntese e logo o resto da planta.

4.2. A maior parte dos animais reprodúcense sexualmente. 

As gónadas femininas ou ovarios producen os gametos  femininos ou óvulos. 

As masculinas ou testículos producen os espermatozoides.

Da unión do óvulo e do espermatozoide (fecundación) resulta a célula ovo ou cigoto, que orixinará 
o embrión, e este a un  novo individuo.

Se  a  fecundación  ten  lugar  no  medio  externo  (sempre  acuático)  fálase  de  fecundación 
externa. 

Se a unión dos gametos se produce no interior do corpo da femia, denomínase fecundación 
interna.
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Segundo  o  desenvolvemento  embrionario,  podemos  distinguir  tres  tipos  de  animais:  ovíparos, 
ovovivíparos e  vivíparos.

Os animais ovíparos, desenvolven os cigotos fóra do corpo da nai.

Os ovovivíparos, desenvólvenos en condutos xenitais no interior da nai, pero sen ter relación 
nutricional con ela. 

Os  vivíparos,  desenvolven o cigoto en órganos do aparello reprodutor da nai,  que mantén 
relación nutricional co embrión a través dunha estrutura chamada placenta.

Se o cigoto orixina directamente individuos semellantes aos adultos fálase de  desenvolvemento 
directo.

Se o embrión non dá lugar directamente ao individuo adulto senón a unha larva, que ten que pasar 
por unha serie de fases ata converterse en adulto definitivo fálase entón de  desenvolvemento 
indirecto, e o proceso polo que pasa chámase metamorfose.
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UNIDADE 3. ACTIVIDADE VITAL E CAMBIOS QUÍMICOS. 

Unha  transformación é  química cando  cambia a composición química da sustancia ou sustancias 
iniciais .

Unha transformación é física cando a composición química da sustancia non cambia.

Nas  reaccións químicas as substancias  iniciais  ou  reactivos  transfórmanse  en  novas  substancias  ou 
produtos.  Mediante reaccións químicas obtemos un gran número de produtos de consumo.

As reaccións químicas representámolas mediante ecuacións químicas.  As sustancias que interveñen na 
reacción deben ser representadas coas súas fórmulas, separando cunha frecha: á esquerda os reactivos e 
á dereita os produtos. Reactivo 1 + Reactivo 2  Produto 1 + Produto 2

As ecuacións axustanse  mediante coeficientes1, de modo que teñamos o mesmo número de átomos de 
cada tipo en ambos lados da frecha. 

Desde un punto de vista enerxético, podemos falar de dous tipos de reaccións químicas: exotérmicas e 
endotérmicas. 

As reaccións endotérmicas reciben calor do medio, as exotérmicas ceden calor ao medio.

A velocidade de reacción é a variación da cantidade de reactivo que desaparece (ou de produto formado) 
por unidade de tempo. Depende de moitos factores, como poden ser: a natureza e a concentración dos 
reactivos, a superficie de contacto dos reactivos, a temperatura ou a presenza de catalizadores.

O metabolismo é o conxunto de reaccións bioquímicas que ten lugar na célula. Poden ser reaccións de 
degradación ou catabolismo e de síntese ou anabolismo. A respiración celular é un proceso catabólico, 
mentres que a fotosíntese é un proceso anabólico.

A fermentación é unha respiración incompleta que realizan os microorganismos para obter enerxía e na 
que como produto da reacción obtéñense sustancias como o alcohol etílico ou o ácido acético (vinagre) que 
teñen interese económico.

1Axuste mediante coeficientes:

A reacción é  Fe + O2  Fe2O3

Engadimos diante de cada fórmula un coeficiente calquera utilizando unha letra en minúscula:     a Fe +  b O2  c Fe2O3

Establecemos para cada elemento unha relación indicando a igualdade entre o número de átomos que participan nos reactivos e os que 
constitúen os produtos:

Para o ferro ( Fe)  temos que  a = 2c  e para o osíxeno (O)  temos que 2b = 3c

Asignamos a  unha das letras o valor 1 e calculamos o valor das outras , por exemplo se c = 1  a = 2 e b = 3/2

Ao sustituír  as letras polo  seu valor  a reacción quedaría:   2 Fe + 3/2 O2  Fe2O3  Como non poden existir  fraccións de moléculas 
multiplicamos os coeficientes polo denominador común: 2 x [2 Fe + 3/2 O2  Fe2O3 ]  4 Fe + 3 O2      2 Fe  2O3
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UNIDADE 3. A DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS

1. Os seres vivos caracterízanse pola súa gran diversidade. 

A clasificación dos seres vivos pódese realizar de diferentes maneiras. Segundo os diferentes criterios, 
podemos distinguir dous tipos de sistemas de clasificación:

Sistemas artificiais: baseanse en caracteres aparentes e facilmente identificabels. 

Sistemas  naturais: baseanse  no  estudo  da  evolución  dos  seres  vivos  e  tratan  de  reflectir  o 
parentesco entre eles e os seus antepasados comúns.

Os  seres  vivos  clasifícanse  utilizando  categorías  taxonómicas que,  de  maior  a  menor,  son  as 
seguintes: 

REINO > TIPO > CLASE > ORDE > FAMILIA > XÉNERO > ESPECIE.

A unidade  básica  na  taxonomía  é  a  especie que  se  pode  definir  como un  conxunto natural  de 
individuos que se poden reproducir entre si e ter descendencia fértil.

A categoría taxonómica superior é o reino. Para incluír un organismo nun determinado reino é preciso 
atender aos seguintes criterios:

A  organización  celular.  Se  están  constituídos  por  unha  (unicelulares)  ou  máis  células 

(pluricelulares)

O tipo de célula. Se é procariota ou eucariota.

O tipo de nutrición. Se é autótrofa ou heterótrofa.

Se presenta tecidos.

2. A  evolución en Bioloxía é a  serie de cambios que sofren as especies ao longo do tempo; permitindo a 
aparición de novas especies ou ben a desaparición das xa existentes.

Existen probas paleontolóxicas, anatómicas, embriolóxicas e bioxeográficas da evolución dos seres vivos.

3. As teorías evolucionistas son o Lamarckismo e o Darwinismo.

A teoría evolucionista de Lamarck pode resumirse na frase: “a función crea o órgano”. 

Segundo  esta  teoría  os  seres  vivos,  para  sobrevivir  nun  ambiente  determinado,  desenvolven  máis 
determinados órganos,  dexenerando  aqueles  que  non  utilizan.  Ademais  o  cambio  producido  neses 
órganos é transmitido á descendencia.

O erro de Lamarck foi crer na herdanza dos caracteres adquiridos

Darwin enunciou  a  teoría  evolucionista  da  selección  natural na  que  defende  que  as  especies 
presentan unha gran variabilidade e que derivan unhas das outras por selección natural, é dicir, que 
sobreviven só aquelas que están mellor adaptadas ao medio.
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4. Os mecanismos que permiten a evolución son os seguintes:

1. As mutacións son a orixe da variabilidade xenética das especies.

2. Os individuos portadores de variacións favorabéls están mellor adaptados e presentan un maior índice 
de supervivencia.

3. Estes individuos ao se reproducir transmiten estas variacións á súa descendencia.

4. Ao longo do tempo, estes procesos conducen á aparición de novas especies.

5. O proceso de evolución do ser humano denomínase hominización.

Os tres procesos fundamentais na hominización foron:

A adquisición da posición erecta e a marcha bípede debido a modificacións na pelve e na columna 
vertebral.

A liberación das mans,  que permitiu o desenvolvemento de novas habilidades como o manexo de 
ferramentas.

O desenvolvemento do cerebro; non só un aumento do tamaño cerebral, senón tamén na adquisición 
de funcións específicas e complexas como o incremento da intelixencia, a vontade, os sentimentos, etc..
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