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BACTÉRIAS E FUNGOS 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 03 – Gabarito 

 
01. a) O organismo é bactéria. 

b) A estrutura é o plasmídeo, que confere resistência à antibióticos 
c) Inicialmente, deve-se isolar o gene humano cujo produto se deseja obter. Esse gene é inserido 

num plasmídeo — porção do DNA bacteriano —, obtendo-se, dessa forma, um DNA 
recombinante. Essa molécula é reinserida numa bactéria, cuja descendência, ao expressar o 
gene, produzirá o medicamento desejado. 

 
02. a) Clostridium tetani. 

b) Contaminação por ferimentos profundos (principalmente).  
c) Rigidez muscular.  
d) Vacina Tríplice Bacteriana (Imunização ativa). Introdução do antígeno. Anticorpo produzido 

vagarosamente. É duradoura. Invasores posteriores são reconhecidos.  
 
03. Função: reprodução / liberação de esporos. 

Não compromete, uma vez que a estrutura responsável pela nutrição e crescimento é mantida. 
 
04. a) Do ponto de vista da nutrição, são semelhanças entre os indivíduos do Reino Fungi e os dos 

seres do Reino Animalia o fato de serem heterotróficos, aclorofilados e utilizarem o glicogênio 
como reserva energética. Ainda do ponto de vista da nutrição, as diferenças são que em todos 
os fungos a digestão é extracorpórea e absortiva, enquanto a maioria dos animais realiza 
digestão intracorpórea, podendo ser intra ou extracelular. 

b) Os fungos têm parede celular, ausente nas células animais, e não apresentam cloroplasto, que 
está presente nas células vegetais. Outra diferença entre as células de fungos e as células 
vegetais se refere à constituição da parede celular, que é composta por quitina nos fungos e 
celulose nos vegetais. 

c) Alguns fungos podem ser usados como alimento, outros participam da produção de itens 
alimentícios dependente do processo de fermentação e outros são usados na obtenção de 
fármacos. Os fungos são também importantes decompositores de matéria orgânica. 

 
05. a) Reino Fungi. 

b) Não. Em ambas as situações são dados exemplos de relações ecológicas entre os seres vivos. Na 
situação A, tem-se um caso de parasitismo, evidenciado pelo efeito negativo de um dos 
organismos (fungo) sobre o outro (planta). Na situação B, tem-se um caso de simbiose 
mutualística, em que a planta se beneficia da presença do organismo (fungo). Portanto, na 
situação A o fungo é parasita exercendo a relação de parasitismo, enquanto em B o fungo é de 
vida livre, exercendo relação simbiôntica mutualística.  

c) Na situação B, o fungo micorrízico favorece a absorção dos nutrientes do solo para a planta. 
 
06. Os líquens são associações mutualísticas entre espécies que pertencem a dois ou três reinos. São 

formados por fungos (Reino Fungi) associados a algas (Reino Protoctista) ou por vezes a 
cianobactérias (Reino Monera). Logo, os líquens não são espécies verdadeiras, são um conjunto de 
espécies que vivem em simbiose mutualística. 

 
07. A produtividade primária seria extremamente reduzida. As bactérias e fungos, além de agentes 

patogênicos são decompositores da matéria orgânica; sua extinção praticamente interromperia os 
ciclos biogeoquímicos, principalmente o do carbono e o do nitrogênio. Como consequência, toda 
matéria orgânica morta iria se acumular e não haveria a decomposição rápida dessa fonte de 
nutrientes, ocasionando um colapso dos ecossistemas. 


