
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Sarah 
 
01. (UFTM) O botox®, ou toxina botulínica, é um composto produzido por uma bactéria anaeróbia e utilizado 

em tratamentos estéticos, em pequenas doses, para suavizar as marcas causadas pelas contrações 
musculares na face ao longo do tempo. Ao ser aplicada no rosto, a toxina bloqueia a liberação de 
acetilcolina, um neurotransmissor que leva mensagens elétricas do cérebro aos músculos faciais. 
a) Botulismo é a doença causada pela bactéria de onde foi retirada a toxina botulínica para produzir o 

botox® e ela é adquirida normalmente por ingestão de alimento. O alimento contaminado geralmente 
é o enlatado. Por que esse é um dos ambientes em que se pode encontrar a bactéria botulínica? 

b) Explique o que ocorreria no interior da fibra muscular caso houvesse a liberação de acetilcolina.  
 
02. (UFRJ) As tabelas a seguir apresentam as frequências de mortes (número de mortes por 100.000 

habitantes) na população dos Estados Unidos da América em dois momentos: 
 

 
 

Observando os dados, podemos perceber que houve mudanças radicais nas várias frequências. O advento 
dos antibióticos contribui para alterar significativamente as frequências de mortes de algumas das doenças 
apresentadas nas tabelas. Identifique essas doenças. Justifique sua resposta.  

 
03. (UFBA) A figura ilustra mecanismos moleculares de resistência bacteriana a antibióticos, a saber: 

a) o recrutamento de uma enzima que destrói ou incapacita a droga; 
b) o uso de uma bomba no envoltório celular que expulsa a droga antes que ela aja; 
c) a substituição da proteína-alvo da droga por uma versão que a droga não reconhece. 

 

 
 

A partir da análise das informações, explique a resistência bacteriana a antibióticos, relacionando-a à 
estratégia reprodutiva do grupo.  
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04. (Unicid - Medicina) Responda: 
a) As bactérias podem realizar um ou mais tipos de reações químicas, tais como fermentação, 

quimiossíntese, respiração celular ou fotossíntese. De acordo com a reação realizada, as bactérias 
podem ser divididas em dois grupos, conforme o tipo de nutrição: autotróficas e heterotróficas. Dentre 
as reações citadas, quais delas relacionam-se exclusivamente com o tipo de nutrição autotrófica? 

b) Dentre as bactérias aeróbicas, anaeróbicas facultativas e anaeróbicas obrigatórias, qual teria maior 
chance de sobrevivência no meio ambiente? Justifique sua resposta  

 
05. (Unisa - Medicina) Três diferentes espécies de bactérias foram cultivadas, separadamente, em tubos de 

ensaio abertos. A figura ilustra as distribuições populacionais dessas bactérias após alguns dias. 
 

 
 
a) Qual tubo indica a presença de bactérias anaeróbicas facultativas? Por que a distribuição delas no tubo 

possibilitou a sua identificação? 
b) Em qual dos tubos existem bactérias que realizam somente fermentação? Por quê?  

 
06. (UEMA) As bactérias são seres vivos minúsculos, extremamente resistentes, com uma incrível capacidade 

de reprodução e que apresentam uma grande variedade de formas e de metabolismo. Com base na sua 
coloração específica, pode-se classificá-las em gram-positivas e gram-negativas, fato importante que 
auxilia no diagnóstico de doenças causadas por esses microrganismos. Quais as características específicas 
apresentadas pelas bactérias gram-positivas que as diferenciam das gram-negativas?  

 
07. (Fuvest) Uma colônia de bactérias em que todos os indivíduos se originaram de uma única célula era 

incapaz de metabolizar lactose. Durante várias gerações, essas bactérias foram cultivadas em meio que 
continha glicose e lactose. Dessa cultura, foram retiradas duas amostras com quantidades iguais de 
células, que foram transferidas para novos meios de cultura: o meio A continha apenas glicose e o meio B 
apenas lactose, como únicas fontes de carbono. O gráfico a seguir mostra as curvas de crescimento 
bacteriano nas culturas A e B. 

 
a) Como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? 
b) Dê a razão para a diferença entre as curvas A e B no intervalo X.  

 
 
 
 
 


