
 

 

  

  

 Célula é a menor parte viva do corpo de um ser vivo 

e para enxergá-la é preciso o uso de microscópio. As 

células formam todo o nosso corpo. O termo célula foi 

usado pela primeira vez em 1665 pelo cientista inglês 

Robert Hooke. 

 O corpo de um bebê é formado por bilhões de 

células, o de uma pessoa adulta por trilhões de células, 

mas o corpo de todas as pessoas começa com uma única 

célula. Essa célula formada pela união de um óvulo da mãe 

e um espermatozóide do pai, se divide e forma duas 

células, que se dividem formando quatro e assim por 

diante durante a gravidez, até formar o bebê.  

 Enquanto essa divisão ocorre, as células vão se 

tornando diferentes umas da outras. No nosso corpo, 

existem muitos tipos de célula, com formatos e tamanhos 

diferentes. Cada célula forma uma parte do nosso corpo. 

 O corpo das crianças cresce, porque as células 

continuam se dividindo, dando origem a mais células. 

Alguns tipos de células continuam dividindo-se sempre, 

mesmo depois que o corpo para de crescer como as do 

cabelo, unhas, glóbulos vermelhos, pele. Elas são 

substituídas por novas células. Mas o ritmo da divisão 

celular diminui com o avanço da idade, causando o 

envelhecimento do corpo. 

 

 
 



 

 

  

  

 Célula é a menor parte viva do corpo de um ser vivo 

e para enxergá-la é preciso o uso de microscópio. As 

células formam todo o nosso corpo. O termo célula foi 

usado pela primeira vez em 1665 pelo cientista inglês 

Robert Hooke. 

 O corpo de um bebê é formado por bilhões de 

células, o de uma pessoa adulta por trilhões de células, 

mas o corpo de todas as pessoas começa com uma única 

célula. Essa célula formada pela união de um óvulo da mãe 

e um espermatozóide do pai, se divide e forma duas 

células, que se dividem formando quatro e assim por 

diante durante a gravidez, até formar o bebê.  

 Enquanto essa divisão ocorre, as células vão se 

tornando diferentes umas da outras. No nosso corpo, 

existem muitos tipos de célula, com formatos e tamanhos 

diferentes. Cada célula forma uma parte do nosso corpo. 

 O corpo das crianças cresce, porque as células 

continuam se dividindo, dando origem a mais células. 

Alguns tipos de células continuam dividindo-se sempre, 

mesmo depois que o corpo para de crescer como as do 

cabelo, unhas, glóbulos vermelhos, pele. Elas são 

substituídas por novas células. Mas o ritmo da divisão 

celular diminui com o avanço da idade, causando o 

envelhecimento do corpo. 


