
 

 

Professor Lúcio – Lista 03 C 
 
01. (Ufu 2019) Os fungos apresentam inúmeras funções na natureza. 
 

Com base nessa afirmativa, faça o que se pede. 
a)  Por milhares de anos, os seres humanos têm usado leveduras para produzir bebidas alcoólicas e pão. 

Descreva em que condições as leveduras realizam a fermentação, permitindo o crescimento da massa 
e quais são o substrato e os produtos formados nessa fermentação. 

b)  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.   

  
02. (Unicamp 2019) Plantas são capazes de absorver nutrientes do solo pelas raízes. Em muitas espécies 

vegetais, as raízes são infectadas por fungos, estabelecendo uma interação entre organismos denominada 
micorriza. 

 

 
 

a)  Os efeitos das micorrizas sobre o crescimento vegetal podem ser avaliados a partir da figura A. 
Utilizando os dados fornecidos na figura, explique as consequências da micorriza para a planta. Que 
tipo de interação ecológica caracteriza a micorriza? Justifique, informando em sua resposta se a 
interação é positiva, negativa ou neutra para cada organismo envolvido. 

b)  O Brasil é um dos países que mais consomem fertilizantes sintéticos no mundo. Com base nas figuras 
A, B e C, explique por que a bioinoculação de fungos no solo pode ser uma alternativa ao uso de 
fertilizantes. Indique em sua explicação ao menos um efeito para as plantas e um efeito para o 
ambiente. 

(Fonte: D. S. Hayman e outros, Plant Growth Responses to Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza. VI. Effect of Light and 
Temperature. The New Phytologist, Lancaster, v. 73, p. 71-80, jan. 1974.)   

  
03. (Uerj 2019) 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.  

  



Biologia  

 

 
2

04. (Unesp 2018) Em uma aula de campo, os alunos encontraram, crescendo sobre um tronco caído na mata, 
organismos conhecidos como orelhas-de-pau. O fato que chamou a atenção dos alunos foi que alguns 
desses organismos eram de cor verde, como mostra a figura. 

 
Paula afirmou que o organismo observado era um fungo fotossintetizante e portanto autótrofo. 
 
Gilberto concordou que seria um fungo fotossintetizante, mas, por estar crescendo em um tronco em 
decomposição, seria heterótrofo necessariamente. 
 
Ricardo sugeriu que o organismo observado, na verdade, eram dois organismos, um autótrofo e outro 
heterótrofo. 
 
Tiago complementou a ideia de Ricardo, afirmando tratar-se de um musgo, que é uma associação entre um 
fungo e uma alga. 
 
Fernanda discordou de Tiago, afirmando tratar-se de um líquen, no qual o fungo fornece os carboidratos 
necessários para o crescimento da alga. 
 
A explicação correta para o fato foi dada por  
a)  Fernanda.     
b)  Gilberto.     
c)  Ricardo.    
d)  Paula.    
e)  Tiago.    

  
05. (Fuvest 2018) No grupo dos fungos, são conhecidas perto de 100 mil espécies. Esse grupo tão diverso 

inclui espécies que  
a)  são sapróbias, fundamentais na ciclagem dos nutrientes, pois sintetizam açúcares a partir do dióxido 

de carbono do ar.    
b)  são parasitas, procariontes heterotróficos que absorvem compostos orgânicos produzidos pelos 

organismos hospedeiros.    
c)  são comestíveis, pertencentes a um grupo de fungos primitivos que não formam corpos de frutificação.    
d)  formam, com as raízes de plantas, associações chamadas micorrizas, mutuamente benéficas, pela 

troca de nutrientes.    
e)  realizam respiração, na presença de oxigênio, e fotossíntese, na ausência desse gás, sendo, portanto, 

anaeróbias facultativas.    
  
06. (Fgv 2017) Em uma confraternização entre amigos, foram servidos pão e vinho. Durante o brinde, um 

convidado bem humorado agradeceu profundamente a existência dos fungos para a realização dos eventos 
gastronômicos. 
O agradecimento aos fungos, com relação ao pão e ao vinho, respectivamente, refere-se à produção de  
a)  glicose e oxigênio, em função da respiração nas hifas.    
b) aminoácidos e monossacarídeos, em função da digestão enzimática nos esporos.    
c)  glúten e ácido pirúvico, em função do metabolismo aeróbico nos corpos de frutificação.    
d)  gás carbônico e etanol, em função do metabolismo anaeróbico nas leveduras.    
e)  ácido lático e ácido acético, em função da hidrólise de açúcares no micélio.    
  

07. (Unesp 2016) O cogumelo shimeji (Pleurotus ostreatus) aos poucos vai se incorporando à culinária das 
grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente 
de molhos, refogados, risotos e outros pratos. 
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Sobre o cogumelo shimeji, foram feitas as assertivas: 
 
1.  Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu próprio 

alimento. 
2.  Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional.  
 
Sobre essas assertivas, é correto dizer que  
a) ambas estão corretas, e a segunda assertiva não é consequência da primeira, uma vez que a 

fotossíntese não é condição para a síntese de proteínas.    
b)  ambas estão erradas, pois os fungos são organismos autótrofos que sintetizam seu próprio alimento, 

são ricos em carboidratos e proteínas e têm grande valor nutricional.    
c)  a primeira está errada e a segunda está correta, pois, embora sejam fungos e não realizem 

fotossíntese, os cogumelos são autótrofos e sintetizam seu próprio alimento.    
d)  ambas estão corretas, e a segunda delas é consequência da primeira, uma vez que organismos que 

não fazem fotossíntese não sintetizam proteínas e carboidratos.    
e)  a primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os 

fungos sintetizam proteínas e carboidratos.    
  
08. (Unesp 2015) A microbiota normal do homem é colonizada por diversos microrganismos que estão de 

forma comensal, sendo a Candida spp. o fungo oportunista mais comum, podendo assim se tornar 
patogênica, caso ocorram alterações nos mecanismos de defesa do homem. 

(www.revistaapi.com) 
 

O texto afirma que vários microrganismos interagem com o ser humano de forma comensal. No contexto 
das relações ecológicas interespecíficas, explique o que isso significa e dê mais um exemplo desse tipo de 
interação. 
 
No caso da Candida spp. se tornar patogênica, como se denomina a relação interespecífica entre esse 
fungo e o ser humano? Justifique sua resposta.  
  

09. (Unicamp 2013) Os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos unicelulares ou multicelulares. Os 
fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas, que podem ser contínuas ou septadas, e que, em 
conjunto, formam o micélio. 
a)  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. 
b)  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.  

  
10.  (Enem 2013) Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos 

manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos 
nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, 
peixes e algas. 
Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade 
no referido ecossistema são  
a)  aves.    
b)  algas.    
c)  peixes.    
d)  insetos.    
e)  caranguejos.    


