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Champignon

http://dnabiologico.blogspot.com.br/2012/07/fungos-comestiveis.html



http://www.eueumesmagabrielle.com/2011/02/gabi
-10-x-0-mofo_2499.html
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Shiitake

http://www.freshplaza.it/article/35203/Shiitake-il-fungo-che-allunga-la-
vita
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http://www.marlene.fst.br/2014/02/tratamento-do-pe-de-
atleta.html





- Características Gerais:

-Reino Fungi

- EUCARIONTES

- UNI ou PLURICELULARES

- ACLOROFILADOS

- HETERÓTROFOS

-- Decompositores

-- Parasitas

-- Mutualistas

-- Predadores



- DIGESTÃO EXTRACORPÓREA

- HIFAS

-- Cenocíticas

-- Septadas



- MICÉLIO



- Parede Celular de QUITINA

- Carboidrato de reserva: 
GLICOGÊNIO

- PLECTÊNQUIMA: falso tecido

- ESTRUTURA



http://futuro-cientista.blogspot.com.br/2012/06/reino-fungi.html



- IMPORTÂNCIA DOS FUNGOS: 

-- Doenças (Micoses)





http://euacheiprimeiro.com/blog/2013/01/10/doencas-de-pele/micose-prevencao/









-- Alimentação

http://meuspratosnacozinha.wordpress.com/molhos-basicos/





http://ohapbio12.pbworks.com/w/page/52112710/Morchella%20esculenta





-- ALUCINÓGENOS E VENENOSOS
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Entoloma hochstetteri



Chorioactis geaster



Calvatia gigantea



Hydnellum peckii



-- LÍQUENS





https://www.flickr.com/photos/theoprado/6766
227051/





http://biotravel.com.br/liquens.htm





- São indicadores de poluição

- Associação mutualística entre 
um Fungo e uma Alga

- Se reproduzem 
assexuadamente por meio dos 
Sorédios

- Podem ser comestíveis 

- São pioneiros em sucessões 
ecológicas 



-- Predadores
http://ruisoares65.pbworks.com/w/page/39644466/Liliana



-- Micorrizas, as trufas verdadeiras 
(Diamantes da Gastronomia)

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL195406-5602,00-
ITALIANO+ENCONTRA+TRUFA+BRANCA+GIGANTE.html

O caçador Cristiano Savini 
cheira uma trufa branca de 
1,5 kg encontrada perto da 
cidade de Pisa. A 
'peça' deve bater recorde 
no leilão, arrecadando 
cerca de US$ 206 mil, o 
equivalente a pouco menos 
de R$ 400 mil. Os 
caçadores de trufas em 
geral contam com a ajuda 
de cachorros treinados e 
de olfato apurado. (Foto: 
Tony Gentile/Reuters)



http://www.bocanomundo.com/vida/dossie-das-trufas-1



http://www.bocanomundo.com/vida/dossie-das-trufas-1



http://www.infoescola.com/reino-fungi/trufas/





http://www.ebah.com.br/content/ABAAABcEoAG/micorrizas-graos-como-fertilizantes



-- Decompositores





http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2010/267/comer-pao-com-bolor-faz-mal-a-saude-torra-lo-neutraliza-o-possivel-efeito-
malefico



-- MEDICAMENTOS (Antibióticos, 
Antiinflamatórios e 
Anticoncepcionais)

http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/trabalhos_pos2004/microorganismos/FUN
GOS.html



Penicillium chrysogenum

http://hobbiasztalos.blog.hu/2012/08/09/gombak_es_peneszek



→ CLASSIFICAÇÃO:

-- Filo Chytridiomycota
(Quitridiomicetos)

--- Batrachochytrium, 
Phitophthora, Decompositores.

--- Hifas Cenocíticas

--- Uni ou Multicelulares

--- Maioria Aquática 

--- Flagelos em esporos/gametas

--- Parede Celular de Quitina*



-- Filo Zygomycota (Zigomicetos)

--- Rhizopus e Mucor

--- Hifas Cenocíticas 

--- Não possuem corpo de 
frutificação

--- Podem ser parasitas ou formar 
Micorrizas



-- Filo Ascomycota (Ascomicetos)

--- Morchella, Saccharomyces (as 
Leveduras), Penicillium, 
Aspergillus, Tuber. 

--- Hifas septadas

--- Ascocarpos = Ascos = 
Ascósporos (8)



-- Filo Basidiomycota (Basidiomicetos) 

--- Agaricus, Amanita, Claviceps, 
Psilocybe, Orelhas – de – Pau, 
Candida. 

--- Hifas Septadas

--- Basidiocarpo = Basídio = 
Basidiósporos (4)  



-REPRODUÇÃO: 

--- ASSEXUADA

# Esporos

# Bipartição 

# Gemiparidade ou Brotamento 
(broto ou gema)

# Fragmentação  



--- SEXUADA
# Plasmogamia 
# Cariogamia







(FUVEST – 28 DE NOVEMBRO DE 2010) O quadro abaixo 
lista características que diferenciam os reinos dos fungos, 
das plantas e dos animais, quanto ao tipo e ao número de 
células e quanto à forma de nutrição de seus integrantes.

Com relação a essas características, os seres vivos que 
compõem o reino dos fungos estão indicados em:



(UFV – DEZEMBRO 2009) Observe abaixo as 
fotos da microscopia de dois tipos de 
fungos e a numeração I, II, III e IV indicada.

Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) IV indica forma sexuada por gemulação 
de leveduras formando brotos..

b) I indica um esporângio em cujo interior 
se formam esporos haplóides.

c) II indica uma hifa especial que cresce 
ereta, chamada de esporangióforo.

d) III indica os aplanósporos que são 
adaptados à disseminação pelo ar.





(UNIPAM) Uma pesquisa feita por cientistas brasileiros e 
americanos concluiu o sequenciamento genético da levedura 
Saccharomyces cerevisiae. A levedura é utilizada em cerca de 
30% da produção do etanol brasileiro. Enquanto a 
Saccharomyces cerevisiae consome o açúcar da cana-de-
açúcar, ela se multiplica formando outras células, ao mesmo 
tempo em que libera gás carbônico e o etanol, também 
denominado (1). Esse processo é conhecido como (2). Essas 
leveduras foram selecionadas para “trabalhar” na indústria 
de biocombustível porque se adaptam com facilidade a 
qualquer ambiente. (Adaptado de PEREIRA, Gonçalo et al. Genome structure of a Saccharomyces cerevisiae strain widely used in 

bioethanol production. Genome Research, out. 2009.)

Qual das alternativas a seguir contém os termos que 
substituem CORRETAMENTE (1) e (2) mencionados no 
texto?

A) (1) = álcool etílico; (2) fermentação.
B) (1) = álcool isopropílico; (2) biodegradação.
C) (1) = álcool etílico; (2) destilação.
D) (1) = álcool metílico; (2) respiração.



(UFMG) O fungo Penicillium, por causar apodrecimento 
de laranjas, acarreta prejuízos

pós-colheita. Nesse caso, o controle biológico pode ser 
feito utilizando-se a levedura Saccharomycopsis, que 
mata esse fungo, após perfurar sua parede e absorver 
seus nutrientes.

É CORRETO afirmar que esse tipo de interação é 
conhecido como

A) comensalismo.

B) mutualismo.

C) parasitismo.

D) predatismo.



Muito Obrigadooooooooooooo!!!

Cuidem-se...

Bjs...


