
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Sarah 
 
Resoluções 
 
01.  

a) A bactéria causadora do botulismo é um microrganismo anaeróbico estrito. Ele se desenvolve bem em 
alimentos enlatados a vácuo. 

b) A liberação de acetilcolina estimula a contração da fibra muscular estriada. O neurotransmissor 
determina o deslizamento dos miofilamentos proteicos de actina sobre os miofilamentos de miosina, na 
presença de cálcio, com consumo de ATP.  

 
02. Pneumonia, tuberculose, gastroenterite, doenças renais e difteria. Estas são doenças que direta ou 

indiretamente são causadas por agentes infecciosos, sensíveis aos antibióticos.  
 
03. A resistência bacteriana nos três casos ilustrados ocorre em função da variabilidade genética dos micro-

organismos no enfrentamento do antibiótico. Essa variabilidade é decorrente de mutação e recombinação 
gênica — transformação, conjugação e transdução —, expressando a transferência vertical e horizontal da 
informação genética. Sendo as bactérias organismos de ciclo de vida curto com crescimento exponencial 
(investimento maciço na reprodução), a propagação da resistência se faz rapidamente, originando 
linhagens resistentes ao antibiótico.  

 
04.  

a) As reações relacionadas à nutrição autotrófica de bactérias são quimiossíntese e fotossíntese. 
b) As bactérias anaeróbicas facultativas teriam maior chance de sobrevivência, pois sobrevivem tanto em 

ambientes aeróbicos quanto anaeróbicos, aumentando a amplitude de locais.  
 
05.  

a) Tubo 2. A distribuição por todo o tubo indica alto crescimento, pois são bactérias que se reproduzem 
na presença ou não de oxigênio. O oxigênio vai se esgotando, porém não altera o crescimento 
populacional destas bactérias. 

b) Tubo 3, pois não toleram a presença de oxigênio e o crescimento populacional vai diminuindo.  
 
06. As bactérias gram-positivas possuem externamente uma parede constituída por peptídiosglicanos e, 

internamente, a membrana plasmática. As bactérias gram-negativas apresentam uma membrana 
lipoproteica externa e uma interna. Entre as duas membranas aparecem a parede de peptídiosglicanos e o 
espaço periplásmico. Com a técnica de coloração Gram, as positivas e negativas adquirem, 
respectivamente, as colorações azul-violeta e vermelho ou róseo escuro.  

 
07.  

a) As bactérias que sobrevivem na cultura B são capazes de metabolizar a lactose e surgiram por 
mutação a partir de ancestrais que não tinham essa capacidade. 

b) No intervalo X, a população da colônia A aumenta de forma praticamente imediata, já que utiliza a 
glicose presente no meio em seu metabolismo. A população da colônia B, formada predominantemente 
por indivíduos incapazes de metabolizar a lactose, diminui de forma drástica nesse intervalo, sobrando 
apenas os poucos mutantes com a habilidade de metabolizar esse açúcar.  

 
 


