
 

 

Tarefa 8 professor Fabrício 
 
Resolução 
 
01.  

a) A resistência a antibióticos se origina por mutações ao acaso em indivíduos inicialmente sensíveis. 
Portanto, é um fator genético. 

b) As bactérias são unicelulares procariontes, possuindo apenas uma molécula de DNA. Essa simplicidade 
estrutural, associada ao processo de bipartição (reprodução assexuada), garante a rápida reprodução e 
o alto crescimento populacional. 

 
02.  

a) A rifampicina seria mais eficiente pois inibiria a atividade da enzima RNS-polimerase bacteriana 
afetando assim as demais atividades dessa célula. 

b) A formação de linhagens bacterianas resistentes a esses dois tipos de antibióticos se daria através da 
mutação gênica das enzimas que são afetadas por esses antibióticos. 

 
03.  

a) Após analisar a figura, conclui-se que os antibióticos 1 e 4 são mais indicados para combater a 
infecção.  Observa-se que as zonas claras, ao redor dos papéis com os antibióticos 1 e 4, são maiores, 
indicando a não-proliferação de bactérias. 

b) Os antibióticos são metabólitos que atuam como bacteriostáticos (impedem a multiplicação bacteriana) 
e/ou bactericidas (provocam a morte bacteriana).  Essas substâncias químicas, produzidas por reações 
metabólicas de fungos e certas linhagens de bactérias, são indicadas para combater infecções 
bacterianas. 

 
04. Bactérias quimioautotróficas ou quimiossintéticas. 

A partir da oxidação de substâncias inorgânicas. 
 
05.  

a) São as bactérias fixadoras e algumas cianobactérias. As plantas são as leguminosas. 
b) Uma vez incorporado às plantas, o nitrogênio poderá vir a fazer parte de vários tipos de moléculas 

orgânicas, por vários processos de biossíntese. Algumas moléculas que possuem nitrogênio: 
aminoácidos das proteínas, as bases nitrogenadas dos ácidos nucléicos (DNA e RNA) e ATP. 

 
06.  

Em B ocorre maior taxa de multiplicação, pois existem nutrientes em concentrações  adequadas para o 
crescimento elevado. 
Em C o índice de crescimento é igual a 1 porque o crescimento da população está limitado pelo meio, tendo 
em vista a existência de  menor concentração de nutrientes em função do grande número de bactérias 
presentes. 
Em D o índice de crescimento é menor do que 1, pois o meio encontra-se com insuficiência de nutrientes e 
com grande quantidade de resíduos tóxicos produzidos pelas bactérias, o que resulta em alta mortalidade 
bacteriana. 
Obs.: índice de crescimento é a razão entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. 

 
07.  

a) Reino Monera. 
b) Possui as seguintes características: 

=>Tamanho da ordem de micrômetros  
=>De várias formas  
=>Pode possuir flagelos e pílis  
=>Pode possuir glicocálice  
=>Parede celular (com peptidoglicano)  
=>Membrana citoplasmática (não possui organelas com membranas)  
=>Citoplasma  
=>Ribossomos  
=>Inclusões (grânulos)  
=>Área nuclear (nucleóide sem carioteca)  
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08. Cultura de crescimento 15N  100% de moléculas de DNA com 15N. 
Cultura de 1a geração  100% de moléculas, cada uma com parte da hélice do DNA com 15N e parte com 
14N. 
Cultura de 2a geração  50% de moléculas com 14N e 50% com 14N – 15N. 
A justificativa se baseia na propriedade semi-conservativa da duplicação do DNA. 

 
09.  

a) Clostridium tetani - bactéria esporulada.  
b) Contaminação por ferimentos profundos (principalmente).  
c) Rigidez muscular.  
d) Vacina (Imunização ativa). Introdução do antígeno. É lenta. Anticorpo produzido vagarosamente. É 

duradoura. Invasores posteriores são reconhecidos.  
Soro (Imunização passiva). Introdução do anticorpo fabricado fora do organismo. Efeito rápido, 
passageiro. Não há memória.  

 
10. Os antibióticos A e D, pois a zona clara em volta desses discos significa que nessa região o crescimento da 

bactéria foi inibido. 
 
 


