
 

 

Professor Lúcio – Lista 03 C 
Gabarito: 

 
01.  

a)  Nas indústrias de panificação e bebidas alcóolicas, as leveduras fermentam a glicose resultante da 
hidrólise do amido da farinha. Os produtos da reação anaeróbica são o álcool etílico e gás carbônico. O 
gás carbônico estufa a massa do pão. 

b)  Os fungos e os animais são organismos heterótrofos e ambos armazenam o polissacarídeo glicogênio 
como reserva energética. As diferenças marcantes aparecem porque a maioria dos animais são 
formados por tecidos e órgãos, fato não observado em fungos, além da parede celular de quitina 
ausente nas células animais.    

 
02. 

a)  As micorrizas aumentam a superfície de absorção radicular de água e sais minerais. A interação 
ecológica entre fungos e as plantas é do tipo mutualismo, tendo benefício para ambos os organismos 
envolvidos. 

b)  Uma alternativa ao uso de fertilizantes é a bioinoculação de fungos no solo, porque, sendo 
decompositores, eles enriquecem o solo com nutrientes essenciais às plantas. A redução das emissões 
dos gases estufa 2(N O)  intensifica a preservação ambiental. Gráfico B e redução da poluição na água 
pelo fósforo dos fertilizantes – gráfico C.    

 
03. Função: reprodução / liberação de esporos. 

Não compromete, uma vez que a estrutura responsável pela nutrição e crescimento é mantida.   
 
04. c 

A afirmação de Ricardo é verdadeira, porque foram observados dois organismos, um autótrofo como uma 
alga verde, por exemplo, e outro heterótrofo, o fungo conhecido por orelha-de-pau.   

 
05. d 

Certas espécies de fungos se associam com raízes de plantas formando as micorrizas. São associações 
harmônicas, interespecíficas com benefício mútuo entre os indivíduos envolvidos, pela troca de nutrientes.   

 
06. d 

Certos fungos unicelulares fermentam a glicose produzindo o gás carbônico que estufa a massa do pão e o 
etanol utilizado na produção das bebidas alcoólicas.   

 
07. e 

Os fungos são organismos heterótrofos que realizam digestão extracorpórea e ingestão alimentar por 
absorção. Esses seres são capazes de sintetizar proteínas e carboidratos.   

 
08. A interação comensal entre micro-organismos e o homem é uma relação ecológica harmônica e 

interespecífica. Nessa relação, os micro-organismos são favorecidos e o homem não é prejudicado. A 
bactéria Escherichia coli é um comensal do intestino humano. 
No caso da Candida sp. se tornar patogênica, ela é considerada uma espécie parasita. 
Na relação de parasitismo, o hospedeiro é prejudicado e o parasita, favorecido.   

 
09. 

a)  As células dos fungos apresentam parede celular composta de quitina, fato que não ocorre com as 
células animais. As células vegetais armazenam polissacarídeos na forma de amido, enquanto as 
células dos fungos armazenam glicogênio. 

b)  Os fungos produzem antibióticos utilizados no combate às infecções bacterianas. São largamente 
utilizados na indústria de produção de bebidas alcoólicas e na panificação por realizarem fermentação 
alcoólica.   

 
10. b 

A produção de matéria orgânica em ecossistemas aquáticos é determinada pela atividade fotossintética das 
algas componentes do fitoplâncton.   

  


