
 

 

Tarefa 8 professor Fabrício 
 
01. As infecções hospitalares são freqüentemente causadas por bactérias que passaram por um processo de 

seleção e se mostram, com isso, muito resistentes a antibióticos. A situação é agravada pelo fato de as 
bactérias apresentarem um crescimento populacional bastante rápido. 
a) Como a resistência a antibióticos se origina em bactérias de uma colônia que é sensível a eles? 
b) Explique de que maneira as características reprodutivas das bactérias contribuem para seu rápido 

crescimento populacional. 
 
02. A rifampicina é um antibiótico que inibe a atividade da enzima RNA-polimerase bacteriana. A penicilina, 

outro antibiótico, atua inibindo a ação de uma enzima que participa da síntese de peptidoglicano, uma 
molécula constituinte da parede celular bacteriana. Nas bactérias ditas gram-positivas, a parede celular é 
composta de uma espessa camada de peptidoglicano. Nas bactérias gram-negativas, essa camada é 
delgada e revestida por uma camada externa adicional, semelhante a uma segunda membrana plasmática. 
a) Qual dos dois antibióticos é mais eficiente no sentido de agir de forma mais rápida, inviabilizando as 

atividades da célula bacteriana? Justifique. 
b) Considerando que os antibióticos referidos exercem seu efeito inibindo a ação de enzimas bacterianas, 

de que forma a ocorrência de mutação gênica pode levar à formação de linhagens bacterianas 
resistentes à ação desses antibióticos? 

 
03. Um paciente apresentava uma grave infecção bacteriana. 

Antes da medicação ser administrada, quatro diferentes antibióticos foram testados quanto à eficácia em 
controlar essa infecção. 
Nesse teste, uma amostra do material infectado foi semeada em uma placa contendo os nutrientes 
necessários à multiplicação bacteriana. Nessa placa, foram colocados quatro pequenos discos de papel que 
apresentavam, cada um deles, um diferente antibiótico. 
A figura representa esse teste. Os círculos de 1 a 4 representam os discos com antibiótico. A zona escura 
representa a área da placa na qual houve crescimento bacteriano. 
 

 
 
a) Qual(is) o(s) antibiótico(s) mais indicado(s) para combater a infecção desse paciente? Justifique. 
b) Considerando o(s) antibiótico(s) que você indicou, sugira o modo pelo qual poderia(m) atuar sobre as 

bactérias, controlando a infecção. 
 
04. Um pesquisador está realizando uma série de experimentos destinados a estudar a resposta de 

camundongos à infecção por uma bactéria patogênica recém-isolada, denominada Bacillus nibensis. Para 
tanto, um camundongo (A) foi inoculado com uma suspensão de Bacillus nibensis mortos pelo calor. Duas 
semanas depois, esse camundongo foi infectado com a mesma bactéria, sendo capaz de resistir à infecção. 
Os seguintes experimentos foram então realizados, com três outros camundongos:  
 
• Um segundo camundongo (B) foi inoculado com a suspensão de Bacillus nibensis vivos. 
• Um terceiro camundongo (C) foi inoculado com a suspensão de Bacillus nibensis vivos, tendo recebido, 

anteriormente, uma transfusão sangüínea do camundongo A. 
• Um quarto camundongo (D) foi inoculado com uma suspensão de Bacillus nibensis mortos pelo calor, 

tendo sido infectado logo em seguida pelas bactérias vivas. 
 
Os camundongos A e C sobreviveram, enquanto B e D morreram devido à infecção causada por essa 
terrível bactéria. 
Explique o porquê da resposta observada com os camundongos A, B, C e D. 
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05. Uma das possíveis aplicações da engenharia genética é produzir variedades de microorganismos capazes 
de fixar o nitrogênio de que as plantas necessitam para produzir moléculas orgânicas. O objetivo destas 
pesquisas é melhorar a eficiência dos microorganismos que vivem no solo e que fazem a fixação do 
nitrogênio usado pelas plantas. 
a) Quais são os microorganismos fixadores de nitrogênio? Que grupo de plantas freqüentemente 

freqüentemente desenvolve associações mutualísticas com estes microorganismos? 
b) Como o nitrogênio incorporado às plantas pode vir a fazer parte de uma de suas moléculas orgânicas, 

como, por exemplo, o DNA? 
 
06. Em laboratórios de pesquisa é comum realizar-se o cultivo de diferentes microorganismos, como 

protozoários e bactérias. Para tanto, em determinado laboratório preparou-se um meio de cultura estéril 
(livre de contaminantes), contendo, inclusive, os fatores nutricionais adequados. Em experiência realizada 
neste laboratório e representada no gráfico a seguir, iniciou-se o cultivo de uma certa bactéria no instante  
h = 0, acompanhando-se o desenvolvimento de sua população em função do tempo. 
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Assinale, nos parênteses correspondentes, toda alternativa que, a partir da análise do gráfico, interpreta 
um aspecto do crescimento desta população de bactérias. 
(   ) O segmento B representa o período no qual ocorreu a maior taxa de multiplicação das bactérias. 
(   ) No segmento C, o índice de crescimento da população é igual a 1. 
(   ) No segmento D, o índice de crescimento da população é menor que 1. 
 
Explique cada escolha feita no item anterior, considerando as alterações ocorridas no meio de cultura 
durante a experiência. 

 
07. “A água de muitos açudes do Nordeste é usada para o abastecimento público em cidades próximas. Certas 

algas existentes nesses mananciais, porém, podem causar problemas de saúde. No açude pernambucano 
de Ingazeira, por exemplo, foi constatada a proliferação de uma cianobactéria (ou algas azuis), que produz 
toxinas que afetam os sistemas hepático e nervoso"  

(Ciência Hoje, vol.26, n.194, Outubro/99).  
 
a) A que reino pertencem as cianobactérias?  
b) Descreva uma célula representativa deste reino do ponto de vista morfológico.  

 
08. Considerando as propriedades de duplicação do DNA, observe o resultado do experimento abaixo. 

1a etapa: Em uma cultura com 15N, obtém-se o crescimento de colônias de bactérias, após esse 
crescimento promove-se o desenvolvimento de mais duas gerações, em cultura com 14N. 
2a etapa: Extrai-se o DNA de todas as bactérias e obtém-se o seguinte resultado: Cultura de 
crescimento com 15N: 300 moléculas de DNA todas com 15N. 
 

Cultura de 1a geração com 14N: 600 moléculas de DNA todas com 15N e 14N.  
Cultura de 2a geração com 14N: 1200 moléculas de DNA nas quais 600 com 14N e 600 com 15N e 14N. 
 

Explique as porcentagens obtidas em todos os extratos das diferentes culturas no experimento. Justifique 
sua resposta. 
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09. 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 freqüência, 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 e tipo bacteriano envolvido;  
b) forma de transmissão;  
c) principal sintoma;  
d) recursos disponíveis de imunização ativa e passiva, caracterizando-os.  

 
10. Um grande número de doenças do homem são provocadas por infecções bacterianas. Para combater essas 

infecções é comum ouso dos antibióticos. 
O exame de antibiograma é usado para escolher o antibiótico correto para cada infecção. 
Esse exame pode ser resumido da seguinte maneira: um amostra do material infectado do paciente é 
semeada numa placa contendo nutrientes necessários para o crescimento das bactérias. Pequenos discos 
contendo cada um deles, um tipo diferente de antibiótico são então colocados na placa. Decorrido o tempo 
necessário para que as bactérias se multipliquem, a placa é analisada. 
Na figura abaixo, que representa uma dessas placas, os discos com letras representam os diferentes 
antibióticos e a zona escura representa a área de crescimento das bactérias. 
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Analisando essa placa, que antibióticos, você receitaria para o paciente? Justifique a sua resposta. 


