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BACTÉRIAS E FUNGOS 2ª SÉRIE – Biologia – Feresin  
 

Lista 03 
01.  

 
 

Com base na figura e nos conhecimentos sobre os seres vivos: 
a) Identifique o organismo representado na figura. 
b) Identifique a estrutura X e sua importância para a bactéria.  
c) A estrutura X também pode ser útil em tecnologias que empregam a manipulação de DNA, 

fazendo com que o organismo representado funcione como uma verdadeira “fábrica” de 
medicamentos como a insulina. Explique como esse organismo pode ser utilizado para a 
produção de medicamentos. 

 
02. Bactérias são encontradas nos mais diversos meios. Muitas delas causam infecções com graves 

lesões nos organismos animais (patogênicas) e se constituem em sério problema para o homem. 
Dentre estas infecções, por sua gravidade e elevada frequência, sobretudo em populações de baixa 
renda, destaca-se o tétano, também conhecido, no caso neonatal, como "mal de sete dias". 
 
Com referência ao tétano informe: 
a) o agente etiológico;  
b) forma de transmissão;  
c) principal sintoma;  
d) nome da principal vacina que pode induzir alguma proteção contra essa infecção. 

 
03. Recentemente, uma empresa italiana lançou o Muskin, um “couro vegetal” 100% biodegradável, 

produzido a partir do corpo de frutificação do Phellinus ellipsoideus, uma espécie de fungo 
macroscópico que cresce sobre os troncos de árvores das florestas subtropicais. 

 

 
 

Aponte a função do corpo de frutificação presente nos fungos. Em seguida, indique se a retirada 
dessa estrutura compromete a sobrevivência da espécie Phellinus ellipsoideus, justificando sua 
resposta. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. Os fungos apresentam inúmeras funções na natureza. Com base nessa afirmativa, faça o que se 
pede. 
a) Do ponto de vista da nutrição, os seres desse reino apresentam semelhanças e diferenças com 

os seres do reino animal. Explique em que esses seres se assemelham e em que se diferenciam 
em relação à nutrição. 

b) Mencione uma característica que diferencie a célula de um fungo de uma célula animal, e outra 
que diferencie a célula de um fungo de uma célula vegetal. 

c) Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micoses; em plantas, 
podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do cafeeiro, a necrose do 
amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. 
Cite dois benefícios proporcionados pelos fungos. 

 
05. A seguir são apresentadas duas situações, A e B. 
 

Situação A  
Um agricultor, ao observar de perto uma das plantas de sua cultura, verificou que as folhas 
apresentavam manchas negras provenientes da presença de um determinado microrganismo. Após 
algum tempo, essa planta deixou de produzir frutos. 
 
Situação B  
Numa segunda cultura, o agricultor constatou a presença de determinado microrganismo nas raízes 
das plantas. As plantas desenvolveram-se saudáveis e, após algum tempo, apresentaram boa 
produção de frutos.  
Curioso sobre os microrganismos, o agricultor enviou amostras das plantas a um laboratório. Na 
análise, detectou-se que os exemplares presentes nas folhas e também nas raízes eram de 
diferentes espécies de um mesmo grupo de organismos. 
 
Após a análise das duas situações apresentadas, responda: 
a) A qual reino os microrganismos em questão pertencem?  
b) Pode-se afirmar que esses microrganismos apresentam o mesmo hábito de vida em relação às 

plantas? Justifique sua resposta.  
c) Qual a principal função do microrganismo em relação ao caso da planta descrita na situação B? 

 
06. Todos os seres vivos podem ser classificados em espécies e cada espécie pertence a um único reino 

(Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia). Os taxonomistas já descreveram mais de 10.000 
espécies de líquens, seguindo as normas de nomenclatura dos seres vivos, embora os líquens 
apresentem uma característica que os diferencia das demais espécies. 
 

Explique por que os líquens não podem ser considerados verdadeiras espécies. 
 
07. Bactérias e fungos encontrados na natureza são agentes causadores de problemas para a saúde dos 

seres humanos. Suponha a descoberta de uma droga com uma ação bactericida e fungicida 
extremamente eficaz e destituída de toxicidade para animais e plantas. Imagine que essa droga 
fosse espalhada por toda a superfície da Terra, causando assim a completa extinção de fungos e 
bactérias. 
 
O que aconteceria com a produtividade primária (taxa de fotossíntese) dos ecossistemas? Justifique 
sua resposta. 

 


