
 

 

Tarefa Mínima 13 – 7º Ano – Biologia 

Prof. Sarah 
 
01.  

a) Reino monera 
b) Não, pois apresenta uma quantidade muito grande de bactérias. Indicando que aquela água não está 

apropriada para consumo humano. 
 

02. Quanto à nossa alimentação, as bactérias são amplamente utilizadas para a fabricação de iogurtes, por 
exemplo. juntamente com os fungos, realizam o processo de decomposição transformando a matéria 

orgânica morta e devolvendo-a ao solo sob a forma de matéria inorgânica, podem ser utilizadas na 
indústria farmacêutica, ajudam no controle de pragas, biorremediação etc. 

 
03. Microbiota é um outro termo sinônimo para se referir aos micro-organismos encontrados em um 

determinado local. Estas populações estão distribuídas ao longo do seu corpo, desde a pele até entre a 
mucosa e na luz intestinal. Funcionam como uma barreira que impede a proliferação de microrganismos 
patogênicos. Também é responsável por ativar e modular a resposta imunológica do corpo, reduzem o pH 
intestinal, controlam o armazenamento de gorduras, metabolizam compostos e fermentam resíduos de 
alimentos que o corpo humano não consegue digerir. Por ter uma característica multifuncional, ela tem 
uma capacidade de: 

 Auxiliar na digestão de polissacarídeos vegetais, na biotransformação de conjugados ácidos da bile e 

na degradação de oxalatos; 

 Na biotransformação de conjugados ácidos da bile e na degradação de oxalatos; 

 Sintetizar e expelir vitaminas, de forma similar às bactérias entéricas. 

 Impedir a colonização por patógenos, através da competição por sítios e nutrientes essenciais; 

 Opor-se à outras bactérias, através de síntese de substâncias inibidoras ou letais contra espécies não 
pertencentes à microbiota normal; 

 Promover o desenvolvimento de tecidos, como o ceco e tecido linfático no trato gastrointestinal; 

 Estimular a produção de anticorpos naturais, em baixos níveis, contra os componentes da microbiota 
normal; 

 Ajudar o sistema imune na apresentação de antígenos, de forma a tornar o organismo mais tolerante a 
alguns determinantes imunológicos e, assim, reduzir as respostas alérgicas à comida e antígenos 
ambientais. 

 

 

https://conhecimentocientifico.r7.com/figado/
https://conhecimentocientifico.r7.com/bacterias/
https://conhecimentocientifico.r7.com/tipos-de-tecidos/
https://conhecimentocientifico.r7.com/imunidade/

