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Lista 03 – Gabarito 

 
 Exercícios no caderno de atividades 
 
– Exercício de número 13 na página 23 do caderno de atividades. 
 

Resposta: 
Reino dos fungos; Forma de obtenção de energia: heterótrofos; Organização celular: unicelulares ou 
pluricelulares; Formas de reprodução: assexuada, fragmentação do micélio e esporos. 
 
– Exercício de número 13 na página 23 do caderno de atividades. 
 

Resposta: 
 

Filo dos fungos Características 

1. Quitridiomicetos Fungos filamentosos, uni ou multicelulares e a 
maioria é aquática. 

2. Zigomicetos 
Grupo dos mofos, geralmente encontrados em 
pães e frutos em processo de decomposição. 
Podem causar doenças nos seres humanos. 

3. Basidiomicetos 

Fungos pluricelulares que formam um corpo de 
frutificação característico, os cogumelos. Alguns 

são comestíveis mas outros podem ser 
venenosos. 

4. Ascomicetos Fungos de importância econômica, como as 
leveduras. Podem ser uni ou multicelulares. 

 
– Exercício de número 15 na página 24 do caderno de atividades. 
 

Resposta: 
a) As micorrizas são associações de fungos mutualísticos com as raízes das árvores. 
b) Os fungos saprófagos se alimentam de organismos mortos, realizando o papel de decompositores. 
c) Alguns fungos capturam em suas hifas pequenos animais, dos quais se alimentam e são 

denominados fungos predadores. 
d) Os fungos parasitas retiram alimento de organismos vivos nos quais se instalam, prejudicando-os. 
 
 Questionário 
01. Os fungos liberam enzimas digestivas na matéria orgânica em que as hifas se fixaram. Essas 

enzimas promovem a degradação da matéria orgânica, fracionando essa matéria orgânica em 
partículas absorvíveis pelos fungos, por essa razão, a digestão dos fungos é chamada de digestão 
extracelular. A maneira de alimentação dos fungos se assemelha mais aos animais do que com as 
plantas, uma vez que os animais são heterotróficos e as plantas são autotróficas. 

 
02. Reprodução assexuada por brotamento nos fungos unicelulares, como as leveduras; e reprodução 

assexuada por fragmentação do micélio, nos fungos multicelulares. 


