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01. As bactérias são organismos unicelulares haploides, que se reproduzem assexuadamente, gerando 

rapidamente colônias de indivíduos idênticos ao original, formando, portanto, clones. Além disso, as 
bactérias também conseguem apresentar variabilidade genética, por recombinação gênica. 
Cite e explique pelo menos dois dos mecanismos existentes que permitem a recombinação genética em 

bactérias. 

 
02. A osmorregulação é um mecanismo de controle das taxas de água e de sais, visando à manutenção da 

homeostase. Em organismos unicelulares de água doce, a osmorregulação é realizada por uma organela 
específica; já em organismos vertebrados, essa função é desempenhada, principalmente, pelos rins. Nos 
peixes ósseos, por exemplo, esse órgão atua de forma diferente em ambientes marinhos e de água doce. 

Observe nos gráficos a concentração de sais, em mg/L, no sangue e na urina de dois grupos de peixes 
ósseos, A e B, que vivem em ambientes distintos: 

 

 
Adaptado de bioscience.org. 

 
Indique a organela específica responsável pela osmorregulação em organismos unicelulares de água doce. 
A partir dos gráficos, identifique o grupo de peixes que vive no ambiente marinho, justificando sua resposta 
com base na concentração de sais presente na urina desses animais. 

 

03.  

 
Disponível em: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Biology/prokar.html>. Adaptada. 

 

Com base na figura e nos conhecimentos sobre os seres vivos, identifique 
⇒ o organismo representado na figura, 

⇒ a estrutura X e sua importância. 

 
 
 



Avaliação Produtiva 

 

 
2 

04. No fim de abril, ao anunciar onde a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, daria à luz sua filha, herdeira 

do príncipe William, a imprensa mundial noticiou que uma ala do Hospital de St. Mary, em Londres, havia 
sido fechada em decorrência de um pequeno surto de superbactéria. 
Se uma instituição frequentada por um casal real pode passar por uma situação como essa, dá para ter 
noção do desafio enfrentado diariamente por profissionais do mundo inteiro para lidar com micro-
organismos multirresistentes. 

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 

 
a) Tendo por base a biologia evolutiva, explique como uma colônia de bactérias pode dar origem a uma 

nova linhagem resistente ao antibiótico que até então era eficiente em combatê-la. 
b) Na reprodução das bactérias, o processo que leva à formação de novas células assemelha-se mais à 

meiose ou à mitose? Justifique sua resposta. 
 
05. Os seres humanos são hospedeiros de uma grande diversidade de microrganismos. 

a) Existem microrganismos que fazem parte da microbiota normal dos humanos. Entre esses 
microrganismos, encontram-se espécies de bactérias do gênero Staphylococcus, aeróbias ou 

anaeróbias, que conseguem resistir à escassez de água, e espécies do gênero Neisseria, aeróbias 

obrigatórias, que não resistem ao ressecamento. Considerando a pele, as vias respiratórias e o 
intestino grosso, preencha o quadro abaixo, indicando com um X qual(is) ambiente(s) não oferece(m) 
condições favoráveis à colonização por essas espécies de bactérias. 

 
b) As bactérias do gênero Helicobacter vivem em ambientes com pH ao redor de 2; as do gênero 

Enterococcus, num pH ao redor de 4, e as bactérias do gênero Escherichia vivem em ambientes com 
pH próximo de 7. Considerando essas informações, preencha o quadro abaixo, indicando com um X o 
órgão em que é mais provável encontrar cada um desses gêneros de bactérias. 

 
 

06. Em 1928, Griffith relatou em um trabalho que Pneumococcus não capsulados podiam começar a apresentar 
cápsulas quando misturados com Pneumococcus capsulados e mortos pelo calor (figura abaixo). Em 1944, 
Avery e colaboradores demonstraram que o DNA era a molécula envolvida nesse processo. 
Posteriormente outros trabalhos mostraram que as bactérias, apesar de não apresentarem reprodução 

sexuada, podem receber genes de outras bactérias por três mecanismos diferentes de recombinação: 
transformação, transdução e conjugação. 

 

 
 

a) Que mecanismo de recombinação foi observado por Griffith? Explique como o DNA está envolvido 
nesse processo. 

b) Em qual dos mecanismos de transferência de material genético é necessário o contato físico entre as 
células bacterianas? Justifique sua resposta. 

c) Em qual dos três mecanismos os vírus bacteriófagos podem servir de vetores na recombinação 
bacteriana? Justifique sua resposta. 

 
07. Em 2010 e início de 2011, a imprensa noticiou a existência de uma superbactéria, a Klebsiella pneumoniae 

carbapenemase (KPC), como responsável pela morte de várias pessoas. A KPC está restrita a ambientes 
hospitalares e os pacientes imunologicamente debilitados são os mais suscetíveis a ela. Nos últimos anos, 
algumas bactérias têm se revelado resistentes à maioria de antibióticos, como a KPC, com capacidade de 
transmitir a resistência aos seus descendentes, além de enviarem através de seu material genético essa 

informação para bactérias vizinhas, as quais “aprendem” a se defender dos ataques dos antibióticos. 
Com relação às bactérias: 
a) Em qual dos reinos, segundo Whittaker ou Margulis e Schwartz, as bactérias se encontram? 
b) Qual das figuras abaixo (A e B) corresponde a uma célula de bactéria? Cite DUAS características 

morfológicas que definam esse tipo de célula. 
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c) Como as bactérias resistentes a antibióticos transmitem a resistência aos seus descendentes? 
d) Nem todas as bactérias são patogênicas, algumas desempenham papéis importantes na manutenção 

da vida na Terra, destacando-se a transformação do gás nitrogênio em uma forma assimilável pelos 

seres vivos, assim como seu retorno para a atmosfera. Cite o nome das QUATRO etapas desse ciclo. 
 
08. A figura ilustra mecanismos moleculares de resistência bacteriana a antibióticos, a saber: 

a) o recrutamento de uma enzima que destrói ou incapacita a droga; 

b) o uso de uma bomba no envoltório celular que expulsa a droga antes que ela aja; 
c) a substituição da proteína-alvo da droga por uma versão que a droga não reconhece. 

 
A partir da análise das informações, explique a resistência bacteriana a antibióticos, relacionando-a à 

estratégia reprodutiva do grupo. 

 
09. Leia os termos do quadro abaixo, que constituirão as respostas da questão. 
 

celular ParedeoAntibiótic

MutaçãoPlasmídeo

sexuais PêlosçãoTransforma

TransduçãoConjugação

 

 

Analise as assertivas da primeira coluna, que versam sobre microrganismos, associe as expressões em 
negrito nelas contidas a um termo do quadro e transcreva-o para a coluna correspondente. 
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10. Os desenhos representam microrganismos que apresentam características específicas e conseguem se 

reproduzir de modo peculiar. Analise-os e, em seguida, responda. 
 

 
 

a) Quais tipos de microrganismos estão representados pelas letras X e Z, respectivamente? 
b) O microrganismo X pode parasitar e destruir o microrganismo Z. Explique como isso pode ocorrer. 

 
GABARITO 

 
LISTA 01 - 19/03 
 

01. Transformação – absorção e incorporação de fragmento de DNA exógeno, isto é, que se encontra no local 
em que a bactéria vive. Esse DNA incorporado ao DNA da bactéria pode ser duplicado no momento da 
reprodução assexuada e, dessa forma, é transmitido para as próximas gerações, além de possibilitar a 
oferta de novas caraterísticas, caso apresente sequência gênica. 
Transdução – pela ação de bacteriófagos, como vetores de fragmentos de DNA, que, ao se inserirem em 
uma bactéria para a multiplicação, podem incorporar, em seu material genético, parte do DNA da bactéria 

hospedeira, e ao agir em uma nova bactéria transferem esse fragmento incorporado. 
Conjugação – ocorre a formação de uma ponte citoplasmática entre bactérias, por onde um indivíduo 
poderá passar material genético para a outra, que, além de apresentar as próprias características 
genéticas, passará a apresentar também as da doadora.  

 

02. Organela: vacúolo pulsátil / contrátil. 
O grupo B vive no ambiente marinho. Sua urina fica muito concentrada para eliminar o excesso de sais. 

 
03. O organismo é bactéria. 

A estrutura é plasmídio, confere resistência à antibióticos 
 
04.  

a) Por mutação, surgem as bactérias resistentes. 
Os antibióticos selecionam as variedades resistentes e eliminam as sensíveis. 

b) A formação de novas bactérias assemelham-se mais à mitose, na qual, a partir de uma célula, obtêm-
se duas outras e ocorre também uma única replicação de seu DNA. 

 
05.  

a) Staphylococcus resiste à escassez de água e sobrevive em condições aeróbias e anaeróbias; pode 
sobreviver em todos os ambientes citados. 

 
b) Dos órgãos citados, é mais provável encontrar Helicobacter no estômago (que apresenta pH em torno 

de 2) e Escherichia no intestino grosso (pH próximo de 7). Enterococcus pode ser encontrado em parte 
do duodeno (sujeito a uma mudança de pH de ácido para básico). 

 
 
06.  

a) O mecanismo é Transformação. Fragmentos do DNA da bactéria morta chegam ao citoplasma da 
bactéria viva e se recombinam com seu material genético, conferindo à bactéria receptora a 

característica de apresentar cápsula. 
b) O mecanismo é Conjugação, pois é necessária a presença do pillus interligando as células bacterianas 

para que possa ocorrer a transferência do material genético. 
c) No mecanismo de Transdução. O material genético do vírus se integra ao genoma da célula bacteriana, 

para que o ácido nucleico viral possa ser duplicado. Dessa forma, sequencias do DNA bacteriano 
podem permanecer ligadas ao DNA viral e consequentemente serem transportadas por outra bactéria. 
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07.  

a) Reino Monera. 
b) A ilustração que corresponde à uma célula bacteriana é a figura B. Pode-se inferir que a figura B trata-

se de uma célula bacteriana pelo DNA circular disperso pelo citoplasma (fora de um envoltório 
nuclear);  e por possuirem plasmídeos e cápsula bacteriana. 

c) Algumas bactérias possuem, além do DNA circular, plasmídeos que podem conter genes que conferem 
à bactéria resistência a antibióticos, os quais são passados aos seus descendentes. 

d) Fixação, amonificação, nitrificação, desnitrificação. 
 
08. A resistência bacteriana nos três casos ilustrados ocorre em função da variabilidade genética dos 

microorganismos 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. 

 
09. antibiótico – mutação – conjugação – parede celular – plasmídeo – transdução – transformação – pêlos 

sexuais – conjugação – plasmídeos. 
 

10.  
a) Em X, é representado um vírus (bacteriófago); em Z, uma bactéria. 
b) O bacteriófago, ao fixar-se na parede bacteriana, injeta seu material genético, que se multiplica e 

termina formando novas unidades virais; ocorre a destruição (lise) da célula bacteriana, e novos vírus 
são liberados no meio. 

 
 

 
 
 
 

 
 


