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Lista 1 - Bactérias  2° Ano – Biologia – Prof. Feresin 

 
01. A figura abaixo apresenta uma classificação dos seres vivos baseada em sua fonte primária de energia.  
 

 
Bactérias são encontradas nos grupos:  
a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
02. O esgoto doméstico é um ambiente favorável para o crescimento de bactérias decompositoras aeróbias e 

anaeróbias. 
 

Assinale a opção que indica a correta correlação entre o tipo de bactéria decompositora e as características do 
ambiente que favorecem sua proliferação.   
a) Aeróbias, quando o ambiente for rico em matéria orgânica e em gás oxigênio.    
b) Anaeróbias, quando o ambiente for pobre em matéria orgânica e em gás oxigênio.    
c) Anaeróbias, quando o ambiente for pobre em matéria orgânica e rico em oxigênio.    
d) Aeróbias, quando o ambiente for rico em matéria orgânica e pobre em gás oxigênio.    

 
03. Bactérias são organismos unicelulares e procariotos, que podem ser diferentes quanto ao metabolismo, ao habitat, 

à forma da célula e ao tipo de associação. Dada sua expressiva importância como agentes patogênicos, é 
fundamental saber reconhecê-las. Assim, associe as colunas abaixo, relacionando o tipo à aparência das bactérias.  

 
TIPO  APARÊNCIA  
1.  Coco  (     )  em forma de vírgula  

2.  Bacilo  (     ) bastonete  

3.  Vibrião  (     ) esférica  

4.  Sarcina  (     ) cocos alinhados formando cadeias  

5.  Estreptococos  (     ) cocos agrupados formando um cacho  

6.  Estafilococos  (     ) oito cocos agrupados formando um cubo  
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:   
a) 2 – 6 – 1 – 4 – 5 – 3.     
b) 4 – 3 – 2 – 6 – 5 – 1.     
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 6 – 4.     
d) 4 – 6 – 1 – 3 – 2 – 5.     
e) 3 – 2 – 1 – 5 – 4 – 6.   
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04. Pesticidas do tipo bactericidas destroem procariotos por meio de diversos mecanismos: afetando a estrutura de 
_________, o agente inibe a formação da parede celular; destruindo _________, a toxina impede diretamente a 
síntese proteica; e, alterando enzimas transcricionais, a droga bloqueia a formação imediata de _________.  
a) desmossomos – introns – RNA     
b) desmossomos – ribossomas – ATP     
c) glicocalix – fosfolipídeos – dupla hélice    
d) peptidoglicanos – ribossomas – RNA     
e) peptidoglicanos – fosfolipídeos – dupla hélice    

 
05. Em 2001, após ataque terrorista que causou a queda do World Trade Center, foram enviadas pelo correio cartas 

contendo a bactéria Bacillus anthracis. As cartas contaminadas só foram identificadas quando um funcionário do 
endereço destinatário morreu por inalação do pó branco. A sobrevivência do microrganismo citado, durante o 
envio da carta, foi possível pela(o)  
a) presença de células vegetativas, com alto potencial de proliferação.    
b) formação de esporos, forma de resistência a ambientes desfavoráveis.    
c) isolamento térmico, para evitar oscilações de temperatura e o choque térmico.    
d) adição de material nutritivo, necessário às atividades vitais do microrganismo.    
e) proximidade do endereço remetente e destinatário, para garantir viabilidade celular.    

 
06. Inúmeras espécies de bactérias que diferem quanto ao metabolismo, ao hábitat e a forma das células. Assinale o 

que for correto no que diz respeito às características estruturais e nutricionais das bactérias.   
01. As bactérias podem apresentar forma esférica (coco), de bastonete (bacilo), espiralada (espirilo), de vírgula 

(vibrião), etc. 
02. Muitas espécies de bactérias formam colônias, isto é, associações em que os participantes mantêm sua 

individualidade, sendo capazes de sobreviver quando separados do grupo. 
04. As bactérias quimioautotróficas utilizam oxidações inorgânicas como fonte de energia para sintetizar 

substâncias orgânicas a partir de gás carbônico e de átomos de hidrogênio provenientes de diversas 
substâncias. 

08. As bactérias autotróficas dividem-se em fotossintetizantes, quimiossintetizantes, respiradoras e 
fermentadoras. 

16. As sulfobactérias realizam um tipo de fotossíntese em que a substância doadora de hidrogênio não é a água, 
mas compostos de enxofre, principalmente o gás sulfídrico 2(H S).  

 
07. No período que antecedeu a Olimpíada do Rio, a mídia nacional e internacional publicou matérias abordando o 

problema da poluição na Baía de Guanabara, local das provas de vela, como o trecho apresentado a seguir. 
 
“... segundo estudos recentes, foram encontrados níveis muito altos de vírus e bactérias provenientes do 

esgoto, lançados sem tratamento no mar, níveis estes considerados insalubres em qualquer praia do mundo.  
A descontaminação da Baía de Guanabara, que recebe diariamente os dejetos de nove milhões de pessoas 

que não têm acesso à rede de esgoto além dos resíduos da indústria petroleira local, foi uma das ambiciosas 
promessas para que o Rio fosse escolhido como sede da Olimpíada.”  

A presença de altas taxas da bactéria Escherichia coli no ambiente aquático pode ser utilizada como um 
indicador de água contaminada por esgoto doméstico. Esse organismo habita o corpo humano e, em condições 
normais, não causa problemas à saúde. 

 

 
 

Em relação à Escherichia coli, marque a opção que indica como podemos classificá-la em termos de estrutura 
celular e que órgão do corpo humano é seu ambiente natural.  
a) Eucarionte e estômago. 
b) Eucarionte e intestino. 
c) Procarionte e estômago. 
d) Procarionte e intestino. 
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08. Leia o texto a seguir, publicado na revista Superinteressante  
 

O que arde nem sempre cura 
 

A água oxigenada prejudica a cicatrização de um corte?  
Sim. No geral, o melhor é deixar o corpo cuidar sozinho do fechamento do talho. “Basta limpar bem o local 

com água ou soro fisiológico”, receita a cirurgiã plástica Lydia Massako Ferreira, da Universidade Federal de São 
Paulo. A ideia, muito difundida, de que substâncias que fazem a pele arder são boas para a cicatrização é errada. 
“Elas agridem quimicamente a ferida e só devem ser usadas se há risco de infecção”, aconselha Lydia. Assim, um 
corte com lâmina ou um joelho ralado no cimento não precisam mais do que uma boa lavada.  

“A água oxigenada atrapalha a formação das fibras de colágeno que vão preencher o corte”, avisa a 
dermatologista Núbia Rossetti. Ferimentos feitos com objetos enferrujados pedem cuidado maior. Nesses casos, 
a água oxigenada e outros antissépticos ajudam, mas deve ser avaliada a necessidade também de uma vacina 
antitetânica. Todas essas substâncias devem ser usadas, com certeza, quando já existe infecção, pois matam os 
microrganismos.  
 
O texto relata que o uso de água oxigenada (peróxido de hidrogênio) em ferimentos não é interessante, pois sua 
oxidação poderia roubar elétrons das moléculas de colágeno produzidas pelos fibroblastos, atrapalhando a 
cicatrização do ferimento. Ainda assim, muitas pessoas utilizam a água oxigenada em ferimentos, buscando seu 
poder antisséptico. A água oxigenada possui essa ação porque   
a) a reação química promovida pela catalase decompõe o peróxido de hidrogênio e isso afeta as bactérias 

anaeróbias.    
b) os peroxissomos bacterianos não toleram a presença do peróxido de hidrogênio e isso leva à morte 

bacteriana.    
c) a decomposição química do peróxido de hidrogênio acidifica a região, levando as bactérias aeróbicas à morte.    
d) a catalase bacteriana decompõe a água oxigenada e o oxigênio liberado oxida a parede celular da bactéria, 

destruindo-a.    
e) o peróxido de hidrogênio é uma substância existente no sistema imunológico e é sinalizadora para que 

macrófagos fagocitem as bactérias do ferimento.    
 
09. Para o consumidor, é praticamente impossível identificar a diferença entre a sacola biodegradável e a comum, 

feita de polietileno – derivado do petróleo. Alguns governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam 
sacolas biodegradáveis em substituição às sacolas comuns. 
 
A atitude tomada pelos governos municipais deve-se ao(à)  
a) maior resistência que os materiais biodegradáveis apresentam em relação aos comuns.    
b) escassez das matérias-primas derivadas do petróleo para produção das sacolas comuns.    
c) custo consideravelmente menor das sacolas biodegradáveis em relação ao das sacolas comuns.    
d) maior capacidade de produção das sacolas biodegradáveis, já que as fontes podem ser renováveis.    
e) rápida decomposição das sacolas biodegradáveis pela ação de bactérias, em comparação às sacolas comuns.    

 
10. Artefato bélico desenvolvido para espalhar agentes vivos, capazes de infectar um grande número de pessoas, é 

chamado de arma biológica, contendo vírus e bactérias modificados geneticamente em laboratórios, para se 
tornarem resistentes, matando ou incapacitando humanos, animais e plantas de uma nação adversária. 
Potencialmente, para este fim, destacam-se os bacilos Bacillus anthracis e Clostridium botulinum, os vírus 
da varíola e o ebola. 
 
A respeito dos microorganismos destacados, afirma-se que:  
a) pertencem ao mesmo reino por não apresentar material genético envolvido pela carioteca. 
b) as bactérias pertencem ao mesmo gênero porque possuem forma esférica. 
c) são autótrofos e só se reproduzem no interior de outras células. 
d) formam esporos que são as estruturas de resistência no ambiente externo. 
e) as bactérias possuem mesma forma e pertencem a gêneros e espécies diferentes. 


