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RESUMO   
 

 

Vírus 
 

Os vírus são seres acelulares, isto é, sem células, que se encontram no limiar entre a vida e a matéria bruta. 

São seres microscópicos, compostos basicamente por uma cápsula proteica (capsídeo viral) envolvendo um 

material genético, que pode ser DNA ou RNA, mas não ambos (salvo a exceção, os citomegalovírus). A 

partícula viral encontrada fora da célula hospedeira é conhecida como vírion. 

É fundamental salientar que vírus são seres obrigatoriamente parasitas intracelulares, não apresentando 

metabolismo ou reprodução fora de uma célula hospedeira. 

Alguns vírus podem apresentar um envelope externo ao capsídeo, composto por duas camadas lipídicas 

derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e proteínas virais imersas nestas camadas. 

As proteínas virais determinam o tipo de célula que o vírus irá parasitar, sendo eles normalmente altamente 

específicos quanto aos seus hospedeiros. Bacteriófagos, por exemplo, infectam apenas bactérias. 

O mecanismo de reprodução viral no interior da célula depende principalmente do material genético do vírus 

em questão. 

 

• Vírus de DNA 

 

 
 

Um exemplo de vírus de DNA são os bacteriófagos, vírus que infectam bactérias. A partir do momento em 

que o vírus reconhece a membrana da célula hospedeira, seu capsídeo adere-se à célula em questão. Ele 

introduz seu DNA no interior da célula e abandona o capsídeo proteico no meio extracelular.  

O DNA viral invade a célula e impede que ela prossiga com seu metabolismo normal. A partir deste ponto, 

os mecanismos de transcrição e duplicação estarão direcionadas para a produção de novos vírus, duplicando 

DNA viral e transcrevendo e traduzindo as proteínas do capsídeo, usando os ribossomos do hospedeiro. 

Conforme ocorre a replicação e a montagem, eventualmente a célula se rompe, liberando novos vírions no 

meio. Este é o chamado ciclo lítico. 

Outra possibilidade é que o vírus adote o ciclo lisogênico, ligando seu DNA ao cromossomo daquela célula. 

Ele permanece inativo, e permite que a célula continue sua vida normalmente. A célula sofrerá mitoses, 

multiplicando assim também o DNA viral, contido em seu cromossomo. Todas as células geradas a partir 

deste momento então estarão infectadas. Sob determinado estímulo ou condição, esse vírus pode abandonar 

o ciclo lisogênico e entrar no ciclo lítico, formando novos vírions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microrganismos: vírus, Monera, 

Protoctista e Fungi 

14 

set 



 

 
B

io
. 

• Retrovírus 

 

 
 

Os retrovírus são um grupo de vírus de RNA que inclui o HIV, causador da AIDS. 

A principal característica dos retrovírus é a presença de uma enzima viral chamada transcriptase reversa. A 

transcriptase reversa é capaz de sintetizar DNA a partir de uma fita de RNA. Após essa transcrição reversa, o 

novo DNA viral se une ao DNA da célula hospedeira e começa a comandar a produção de novos RNAs virais 

e do capsídeo proteico, montando novos vírions que serão liberados. 

 

Vírus de RNA 

 
 

Os vírus de RNA podem ser de cadeia positiva ou negativa. 

 

No caso dos vírus de RNA com fita positiva, o sentido da fita é o mesmo sentido do RNAm, que pode ser 

traduzido mediante a infecção do hospedeiro, formando novos RNAs virais. 

 

O sentido do RNA dos vírus de fita RNA negativa, no entanto, é o contrário, então é necessário copiar um 

RNAm complementar no sentido positivo. Isso se dá pelo uso de uma enzima viral chamada RNA-

polimerase dependente de RNA, empacotada no vírion junto ao RNA. 
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Reino Monera 
 

 

 
http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/bacteria3.jpg 

 

O reino monera engloba bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. 

São seres unicelulares e procariontes (sem núcleo delimitado). 

 

São importantes no meio ambiente por fazerem a decomposição, juntamente com os fungos.  

Realizam a fixação do nitrogênio e a nitrificação (ciclo do nitrogênio). 

 

 

Estrutura celular 

Possuem citoplasma, ribossomos 70S e DNA circular. Não possuem organelas membranosas, como 

mitocôndria e retículo endoplasmático.  

Os plasmídeos são estruturas de DNA circular presentes no citoplasma que podem carregar genes de 

virulência (o que deixa a bactéria mais perigosa nas infecções) e genes de resistência (ficam 

antibióticos). A importância do plasmídeo é que ele pode ser replicado e passado a outras bactérias. 

 

Além da membrana plasmática e da parede celular, algumas bactérias possuem cápsula, que aumenta a 

capacidade de invasão e adesão ao hospedeiro, facilitando a infecção.  

 

Classificação 

As bactérias podem ser classificadas quanto a forma:  

Cocos - esféricas 

Estreptococos - em cadeias 

Estafilococos -  

Bacilos - cilíndricas 

Espiroquetas - forma helicoidal 

Víbrios - em forma de vírgula.  
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http://escolakids.uol.com.br/public/images/legenda/2ea51e8d73c6e07ee258e6f5fd84e034.jpg 

 

 
http://cdn.portalsaofrancisco.com.br/wp-content/uploads/2015/11/rrmeino-4.jpg 

 

Quanto à coloração de GRAM 

 
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/02/GRAM.jpg 

 

Dependendo da composição da parede celular, as bactérias podem ser classificadas de acordo com a cor 

que assumem na coloração de Gram. Podem ser gram positivas se forem coradas em roxo ou gram 

negativas se forem coradas em vermelho. 

 

 

http://escolakids.uol.com.br/public/images/legenda/2ea51e8d73c6e07ee258e6f5fd84e034.jpg
http://cdn.portalsaofrancisco.com.br/wp-content/uploads/2015/11/rrmeino-4.jpg
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/02/GRAM.jpg
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Respiração 

 

Podem ser divididas em: 

Aeróbias - Necessitam de oxigênio para sobreviver. 

Anaeróbias facultativas - vivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio 

Anaeróbias obrigatórias - não sobrevivem na presença de O2. (ex: Clostridium tetani (bactéria que causa o 

tétano) 

 

Reprodução 

 

Bipartição - é a forma de reprodução assexuada em que ocorre a duplicação do DNA bacteriano e a 

posterior divisão celular. Essa forma de reprodução permite o crescimento exponencial das bactérias 

 

 
 

Conjugação 

 

A partir da união do citoplasma de duas bactérias a partir do pili sexual, há a passagem de plasmídeos que 

codificam proteínas importantes para a virulência ou resistência a antimicrobianos.  

 

 
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/11/conjugacao.jpg 

 

Transformação  

 

As células bacterianas são capazes de capturar material genético presente no meio, oriundo de outras 

bactérias mortas, por exemplo. 
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http://1.bp.blogspot.com/-IWVMaw3Zbf0/UVUpelSHauI/AAAAAAAAAFM/__ZpiIwdsq0/s1600/transforma%C3%A7%C3%A3o.JPG 

 

Transdução  

 

Ocorre por meio de um bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. A transferência de material genético 

ocorre porque um vírus, ao utilizar a maquinaria celular para a sua replicação, pode montar partículas virais 

contendo trechos do DNA bacteriano. Quando tenta infectar outra célula, transfere esse segmento de DNA 

para essa nova bactéria, podendo passar genes de resistência ou de virulência.  

 

 
http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/transducao.gif 

 

Esporulação não é considerada uma forma de reprodução em si. Isso porque uma célula mãe de 

determinadas espécies cria uma estrutura altamente resistente à condições extremas, podendo retornar à 

forma vegetativa quando as condições ambientais voltarem a ser favoráveis.  
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Os protozoários e as algas fazem parte do reino Protista.  

 

Os Protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos. 

 

São classificados de acordo com o meio de locomoção em: 

• Rizópodes - se locomovem por meio de pseudópodes 

• Flagelados - possuem flagelo (ex: giardia) 

• Ciliados - múltiplos cílios cobrem o protozoário. ex: paramécio 

• Esporozoários- não possuem estruturas de locomoção. São todos parasitas. Ex: Plasmodium 

falciparum (agente etiológico da malária) 

 
http://s5.static.brasilescola.uol.com.br/img/2016/08/formas-de-locomocao(1).jpg 

 

A maioria dos protozoários se divide por cissiparidade (reprodução assexuada). 

 
http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/protozoarioreproducao.jpg 

 

Algas 

São organismos autotróficos (produzem o próprio alimento), pois possuem pigmentos como a clorofila. Já 

foram classificados no reino vegetal, mas não possuem tecidos organizados. São classificadas de acordo 

com seus pigmentos: 

• Verdes (Clorofíceas) - algumas espécies são comestíveis 

• Vermelhas (Rodofíceas) - possuem uma substância gelatinosa conhecida como Agar, utilizado na 

indústria alimentícia e na cultura microbiológica 

• Pardas (Feofíceas) - há espécies comestíveis 

• Douradas (Crisofíceas) - compõem em grande parte o plâncton  

• Cor de fogo (Pirrofíceas) - responsáveis pela maré vermelha 
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https://www.colegioweb.com.br/wp-content/uploads/2013/11/Algas.jpg 

 

Fungos 

Popularmente conhecidos como mofo ou bolor, os fungos fazem parte do Reino Fungi e são seres: 

• Eucariontes, Unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos - não produzem seu próprio alimento.  

• Se associam com algas, formando os líquens 

• Se associam com raízes de plantas, formando as micorrizas 

• Podem ser decompositores 

• Há fungos aeróbios e anaeróbios facultativos (leveduras). 

• Realizam digestão extracelular. Há a liberação de enzimas para fora do corpo para ocorrer a 

digestão. Posteriormente, os nutrientes são absorvidos e distribuídos por difusão. 

• São divididos em: zigomicetos, basidiomicetos, ascomicetos e deuteromicetos 
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Os fungos estão presentes no nosso cotidiano, por exemplo: 

• Antibióticos - A penicilina é produzida por um fungo para inibir o crescimento bacteriano (Relação 

ecológica desarmônica interespecífica - Amensalismo) 

• Shitake, Shimeji, Champignon são comestíveis. ( Atenção! Não se deve comer fungos da natureza, 

pois a maior parte deles produz substâncias tóxicas que podem ser até letais) 

• A levedura Saccharomyces cerevisiae é utilizada na produção do pão e da cerveja, por meio da 

fermentação.  

• frieiras, sapinho, histoplasmose, candidíase são doenças causadas por fungos, assim, também 

podem ser parasitas 

 

Morfologia 

 
 

Os fungos podem ser pluricelulares ou unicelulares. Fungos pluricelulares possuem estruturas visíveis 

 

Os fungos possuem filamentos de células conhecidas como hifas e seu conjunto é conhecido como 

micélio. Os fungos mais complexos  apresentam hifas septadas e isso os tornam mais resistentes. Ainda, 

apresentam uma parede celular formada por quitina.  

 

Reprodução 

Podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada, 

Assexuadamente a partir: 

• do brotamento em seres unicelulares;  

• fragmentação, em que um micélio se fragmenta, originando novos micélio;  

• e esporulação, em que há a formação de esporos a partir dos esporângios, estruturas altamente 

resistentes a condições extremas. 

 

Já na forma sexuada, ocorre  a fusão de duas hifas haploides 

 

 
http://4.bp.blogspot.com/-0LK0U5ueKos/T8nuh24w6QI/AAAAAAAAACs/qn81m6ta9bI/s1600/Reprodu%C3%A7%C3%A3o.jpg 
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micorrizas 
https://www.algosobre.com.br/images/stories/biologia/micorriza_02.jpg 

 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. As bactérias são seres unicelulares, procariotos, que têm formas de vida do tipo isolada ou em 

agrupamentos variados do tipo coloniais. Embora esses seres celulares sejam considerados pelo senso 

seres vivos e destes com o meio ambiente. Assim sendo, muitos estudos e pesquisas são desenvolvidos 

na área da microbiologia, para melhor conhecer a maquinaria biológica das bactérias. Sobre a citologia 

bacteriana, é correto afirmar que 

a) moléculas de DNA que ficam ligadas ao cromossomo bacteriano e costumam conter genes para 

resistência a antibióticos são denominadas de plasmídeos. 

b) o capsídeo bacteriano, também conhecido como membrana celular, é constituído por substância 

química, exclusiva das bactérias, conhecida como mureína. 

c) os pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem, 

externamente à membrana esquelética, outro envoltório, mucilaginoso, denominado de cápsula. 

d) externamente à membrana plasmática existe uma parede celular ou membrana esquelética, de 

composição química específica de bactérias  o ácido glicol. 

 

2. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos: 

I. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 

II. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 

III. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. 

 

Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado 

rreto afirmar que 

a) os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos I, II e III. 

b) os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito I. 

c) os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos II e III, mas não o requisito I. 

d) os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito III, mas não os requisitos I e II. 

e) os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos I, II e III. 
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3. As bactérias, ao se reproduzirem assexuadamente, originam dois indivíduos do mesmo tamanho e 

geneticamente idênticos. Já alguns levedos, para se reproduzirem, emitem uma pequena expansão na 

superfície da célula, que cresce e posteriormente se destaca, formando um novo indivíduo também 

geneticamente igual. Os dois tipos de reprodução descritos são, respectivamente, 

a) cissiparidade e conjugação. 

b) cissiparidade e brotamento. 

c) fragmentação e gemiparidade. 

d) conjugação e esporulação. 

e) conjugação e cissiparidade. 

 

4. Pesticidas do tipo bactericidas destroem procariotos por meio de diversos mecanismos: afetando a 

estrutura de _________, o agente inibe a formação da parede celular; destruindo _________, a toxina 

impede diretamente a síntese proteica; e, alterando enzimas transcricionais, a droga bloqueia a 

formação imediata de _________. 

a) desmossomos  íntrons  RNA. 

b) desmossomos  ribossomas  ATP. 

c) glicocálix  fosfolipídeos  dupla hélice. 

d) peptidoglicanos  ribossomas  RNA. 

e) peptidoglicanos  fosfolipídeos  dupla hélice. 

 

5. Os protozoários são organismos que em sua maioria habitam o ambiente aquático, entretanto, não 

apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água 

absorvido, em ambiente dulcícola, uma estrutura que permite a osmorregulação. Essa estrutura é 

conhecida como: 

a) Vacúolos contráteis 

b) Pseudópodes 

c) Membrana Plasmática 

d) Flagelos 

e) Cílios 

 

6. É uma característica exclusiva dos fungos o fato de:  

a) apresentarem glicogênio como produto de reserva.  

b) possuírem quitina como revestimento.  

c) apresentarem micélio.  

d) serem parasitas.  

e) possuírem esporos. 
 

7. Os vírus são minúsculos "piratas" biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e 

utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida os descendentes dos 

invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos, dá-se o 

nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. (Texto modificado do 

livro "PIRATAS DA CÉLULA", de Andrew Scott.) 

De acordo com o texto, é correto afirmar: 

a) Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células, causando viroses. 

b) Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. 

c) Os vírus não têm metabolismo próprio. 

d) As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. 

e) As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que degeneram a cromatina na célula 

hospedeira. 
 

8. Apesar de apresentarem uma série de características que lhes são comuns, os seres vivos são diferentes 

entre si. Entre os fungos e os animais há características comuns e entre elas pode-se verificar:  

a) substância de reserva  

b) diferenciação celular em tecidos  

c) genoma  

d) modo de obtenção dos alimentos  

e) reprodução 
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9. Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação 

do remédio do seguinte modo: O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa 

afirmação permite concluir que o antibiótico  

a) impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e, assim, elas não se 

alimentam e morrem.  

b) altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede manutenção e 

reprodução desses organismos.  

c) dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de 

nutrientes e provoca a morte delas.  

d) elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as proteínas que seriam 

produzidas pelas bactérias que parasitam.  

e) interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua 

multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. 

 

10. A figura, a seguir, mostra dois bacteriófagos (T2 e T4). 

 

 
 

Adaptada de: LOPES, S. BIO. v. 2. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 55. 

 

Em um laboratório, foram construídas, experimentalmente, novas partículas virais, utilizando DNA 

extraído de bacteriófagos T2 e cápsula proteica de bacteriófagos T4. Esses vírus foram postos em 

contato com bactérias e, após infectá-las, originaram-se novas partículas virais, liberadas após a lise 

celular (ciclo lítico). De acordo com o ciclo de replicação mencionado e conforme a condução do 

experimento é correto afirmar que os novos bacteriófagos formados possuirão: 

a) Cápsula proteica de T4 e molécula de DNA de T4. 

b) Cápsula proteica de T2 e molécula de DNA de T2. 

c) Cápsula proteica de T4 e molécula de DNA de T2. 

d) Cápsula proteica de T2 e molécula de DNA de T4. 

e) Cápsula proteica de T4 e molécula de DNA da bactéria hospedeira. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 
https://biointerativas.files.wordpress.com/2010/10/journal-pbio_-0050112-g001_thumb2.jpg 

 

https://biointerativas.files.wordpress.com/2010/10/journal-pbio_-0050112-g001_thumb2.jpg
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Um novo problema que coloca em risco a saúde da população mundial é o surgimento das chamadas 

superbactérias. Essas bactérias apresentam uma elevada capacidade de resistência aos antibióticos 

tradicionalmente usados para tratamento dessas infecções. Elas possuem a impressionante capacidade de 

inativar esses medicamentos. 
As superbactérias normalmente são encontradas em ambiente hospitalar, aumentando os riscos das 

chamadas infecções hospitalares. A transmissão pode ocorrer de um paciente para outro através dos 

profissionais e equipamentos do hospital, sendo essencial, portanto, um isolamento desses pacientes e o 

treinamento dos funcionários. 
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-perigo-das-superbacterias.htm 

 
Com base no texto acima, explique como ocorre a transferência da resistência aos antimicrobianos entre as 

bactérias e cite um erro na representação estrutural do material genético.  
  

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-perigo-das-superbacterias.htm
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GABARITO 

  

 

1. a 

Em certas bactérias, além do cromossomo bacteriano, pode haver um DNA extracromossômico, 

denominado plasmídeo. Ele não contém genes essenciais à bactéria, mas, possui genes relacionados à 

resistência a antibióticos. 

 

2. c 

Os vírus são organismos acelulares, logo, não se enquadram no item I. Tanto vírus como bactérias 

possuem um material genético e sofrem mutações. Assim, os itens II e III são válidos tanto para vírus como 

para bactérias, enquanto o item I é válido somente para bactérias. 

 

3. b 

A forma de reprodução bacteriana descrita no texto é a cissiparidade (divisão binária simples). Já o 

processo citado, que ocorre em leveduras, é o brotamento, um processo assexuado que se caracteriza 

pela formação de um broto lateral. 

 

4. d 

A parede celular das bactérias é constituída por peptoglicanos (açúcares + poucos aminoácidos). Muitos 

antibióticos atuam em nível de ribossomos, inibindo a síntese de proteínas bacterianas, muitas das quais, 

integrantes da parede celular. 

 

5. a 

Os vacúolos contráteis acumulam a água em pequenas bolsas e as expelem continuamente; os 

pseudópodes, cílios e flagelos estão relacionados à movimentação. 

 

6. c 

O glicogênio como reserva não é exclusivo dos fungos pois os humanos também apresentam; os 

artrópodes têm quitina como revestimento e dessa forma, não é uma característica exclusiva dos fungos; 

o micélio é o conjunto de hifas de um fungo; animais também são parasitas, como por exemplo, os 

platelmintos. 

 

7. c 

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, não possuem metabolismo próprio 

8. a 

Os fungos e os animais têm uma característica em comum: a reserva de glicogênio no corpo. 

 

9. e 

A inibição da síntese proteica da bactéria causada pelo antibiótico provoca a morte do micro-organismo. 

Logo, o antibiótico interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que 

impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. 

 

10. b 

O novo vírus se originará a partir do DNA do vírus original. Assim, possuirá tanto DNA como cápsula de 

T2 

 

Questão contexto 

 
A principal forma de transferência de informações genéticas entre as bactérias é pela conjugação. Ocorre 

transferência de plasmídeos por meio da formação do pili sexual, que liga duas bactérias. A falha na 

imagem é a representação linear do material genético, pois sabe-se que o plasmídeo possui uma 

conformação circular.  


