
OS CINCO REINOS
MONERA, PROTISTA, FUNGI, ANUMALIA E PLANTAE



1. CONCEITOS BÁSICOS

• Procarionte x Eucarionte: Material 
genético contido ou espalhado?

• -Núcleo definido.



• Organismos Unicelulares x 
Pluricelulares:

• -Uni: Algas, protozoários, 
bactérias...

• - Pluri: Mamíferos, angiospermas, etc..





• Autótrofo x Heterótrofo:

• - Auto: Produz o seu próprio alimento, seja através 
da fotossíntese ou da quimiossíntese. Ex: 
Verdinhas...

• -Hetero: Não produz o seu próprio alimento, obtém 
energia através de outros seres. Ex: Fungos.





BACTERIAAAAAAA

• - Organismos procariontes: não 
apresentam núcleo delimitado por 
membrana nuclear.

• - Unicelulares

• - Autotrófico ou Heterotrófico.

• Ex: bactérias e as cianobactérias.







PROTOZOÁRIOS E ALGAS

• Eucariontes: possuem células com núcleo definido e organelas membranosas.

• Seres unicelulares e pluricelulares,

• Autotróficos ou heterotróficos.

• Como exemplo de representantes desse reino, podemos citar algas uni e multicelulares 
e protozoários



A) PROTOZOOARIOS

• Costuma-se dividir tradicionalmente os protozoários com base na sua forma de locomoção. 
São unicelulares e heterotrófos.

• Protozoários esporozoários: não apresentam estrutura locomotora. Como exemplo de 
esporozoários, podemos citar o Plasmodium e Toxoplasma gondii, causadores, 
respectivamente, da malária e toxoplasmose.

• Protozoários com pseudópodes: movem-se por meio de pseudópodes, que são 
prolongamentos citoplasmáticos. Como exemplo, podemos citar as amebas.

• Protozoários ciliados: locomovem-se por meio do batimento dos seus cílios. Como exemplo 
de protozoário ciliado, podemos citar o Paramecium.

• Protozoários flagelados: apresentam como estrutura locomotora os flagelos. Como exemplo, 
podemos citar o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas.





B) ALGAS











• São eucariontes;

• Uni ou Pluricelulares;

• Digestão extracorpórea;

• Heterotróficos.

• Sem clorofila.



NUTRIÇÃO NO REINO FUNGI

- Parasitária:

- Plantas;

- Animais;

- Saprófagos:

- Decomposição de Matéria 
Orgânica morta

- Mutualismo:

- Micorrizas: raízes + fungos

- Líquens: algas + fungos;





REINO ANIMALIA



.

• Também conhecido como 
Metazoa;

• Organismos multicelulares;

• Eucariontes;

• Heterotróficos;





REINO PLANTAE



• Também chamado de Metaphyta;

• Multicelulares;

• Células eucarióticas;

• Todas as células vegetais possuem celulose em sua parede 
celular, vacúolos e cloroplastos em seu interior.

• Produzem o próprio alimento através da fotossíntese, sendo 
assim autótrofos. 







"Certos procariontes eram mais aparentados aos eucariontes 
que a outros procariontes. Isso levou à proposta de uma nova 
categoria taxonômica acima de reino, o Domínio, sendo que o 
Reino Monera foi dividido em dois domínios, enquanto todos os 
eucariontes passaram a integrar um único Domínio."



• - EuBacteria: Bactérias verdadeiras.

• - Arqueobacteria: Seres procariontes capazes de viver em 
condições extremas (temperatura, salinidade, pH, etc..). Apesar de 
procariontes, tem maior similidade genética com os eucariontes 
do que com as bactérias.


