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Microrganismos: vírus, Monera, Protoctista e Fungi 
 

Resumo 

 

Vírus e viroses 

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 
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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. 

 

• 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. 
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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. 
 

Principais Viroses: 

• Resfriado comum (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Gripe (influenza) (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Caxumba (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Raiva (saliva de animais infectados) 

• Rubéola (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Sarampo (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva) 

• Hepatite A, E (transmitidas por alimentos ou água contaminados por fezes), B, C (transmitidas por 
transfusão de sangue ou relações sexuais) 

• Dengue (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Febre amarela (picada do mosquito Aedes aegypti) 
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• Chikungunya (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Zika (picada do mosquito Aedes aegypti) 

• Ebola (altamente letal, com transmissão por sangue ou demais fluidos corporais) 

• Catapora (transmitida pelo ar, através de partículas de saliva, ou contato com líquidos provenientes 
das feridas) 

• Varíola (Primeira doença erradicada pelo uso da vacina, podia ser transmitida pelo ar por partículas de 
saliva, ou mesmo por contato através de itens contaminados, como roupas e lençóis) 

• Meningite viral (transmitida pelo ar, por gotículas de saliva) 

• Mononucleose (também conhecida como a Doença do Beijo) 

• Herpes (pode ser transmitida pela saliva ou por contato sexual. A herpes labial é apenas transmissível 
nos períodos nos quais as lesões se fazem presentes, enquanto a herpes genital também pode ser 
transmitida nos períodos inativos, embora com menor probabilidade) 

• AIDS (transmitida pelo contato com o sangue, ou contato sexual) 
 

 

Monera e bacterioses 

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

 

O reino monera engloba bactérias e cianobactérias. 

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). Provocam doenças nos seres humanos e outros animais, mas também podem fazer 

parte da “flora microbiana”, trazendo inclusive benefícios. 
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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 “imunes” aos 

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 - “em cacho de uva” 

Bacilos - cilíndricas 

Espiroquetas - forma helicoidal 

Víbrios - em forma de vírgula.  

 

 
Disponível em: http://escolakids.uol.com.br/public/images/legenda/2ea51e8d73c6e07ee258e6f5fd84e034.jpg 

 

 

http://escolakids.uol.com.br/public/images/legenda/2ea51e8d73c6e07ee258e6f5fd84e034.jpg
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Disponível em: http://cdn.portalsaofrancisco.com.br/wp-content/uploads/2015/11/rrmeino-4.jpg 

 

Quanto à coloração de GRAM 

 
Disponível em: 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. 

 

 

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) 

 

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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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.  

 

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

As células bacterianas são capazes de capturar material genético presente no meio, oriundo de outras 
bactérias mortas, por exemplo. 

 
Disponível em: 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.  

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

Principais Bacterioses e seus agentes etiológicos 

 

Doença Espécie Contaminação Sintomas 

Tuberculose   Mycobacterium tuberculosis Ar (saliva)  tosse com secreção, 
febre, cansaço 

Pneumonia   Streptococcus pneumoniae Ar (saliva) Tosse, febre, dor no 
peito 

Hanseníase  Mycobacterium leprae Ar (saliva) supressão da 
sensação térmica e 

dor,  mancha no corpo 

Meningite  Neisseria meningitidis Ar (saliva)  forte dor de cabeça e 
rigidez de nuca 

associados à febre 
alta, confusão mental 

Coqueluche  Bordetella pertussis Ar (saliva) Tosse com catarro 

Difteria  Corynebacteriphte diphteri Ar (saliva) Inchaço no pescoço, 
inflamação na 

garganta, tosse, dor de 
cabeça 

Antraz  Bacillus anthracis Ar (saliva) Problemas 
respiratórios graves 

Salmonela   Salmonella enterica Água e alimentos 
contaminados 

vômitos e diarreia 
fortes 

Febre tifóide Salmonella Typhi Água e alimentos 
contaminados 

Febre alta (40 graus), 
Forte diarreia, Fezes 

com sangue 

Botulismo  Clostridium botulinum Alimentos em conserva    paralisia dos 
músculos, paralisia do 

diafragma 

Tétano   Clostridium tetani Objetos enferrujados  espasmos musculares 

Leptospirose  Leptospira interrogans Urina do rato  Febre de início 
abrupto, dores de 

cabeça, tosse seca, 
falta de ar, dores 

musculares 

Peste negra  Yersinia pestis Pulga do rato  inchaço dos gânglios 
linfáticos, febre, 
calafrios e dores 

musculares. 

Sífilis   Treponema pallidum DST úlcera na pele, erupção 
cutânea difusa 

Clamídia Chlamydia trachomatis DST Ardor ao urinar, 
secreção na uretra ou 

vagina, coceira 
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Protoctista 

O Reino Protoctista é um grupo polifilético, com várias origens evolutivas, e engloba os protozoários e as 

algas (unicelulares e pluricelulares). São um grupo formado por células eucariontes e possuem 

características gerais bastante diversas, podendo ser uni ou pluricelulares, anaeróbicos ou aeróbicos, 

autotróficos ou heterotróficos. 

 

Protozoários 

São classificados de acordo com a maneira de locomoção 

• Sarcodina: se locomovem com a formação de pseudópodes (falsos pés). Ex.: Amebas, foraminíferos 

• Mastigophora: possuem um flagelo para locomoção. Ex.: Tripanosoma, Giárdia, Leishimania 

• Ciliophora: possuem diversos cílios para a locomoção. Ex.: paramécios 

• Sporozoa: não possuem estruturas locomotoras. Ex.: Plasmodium 

 

 
Esquema dos diferentes filos de protozoários. 

 

Alguns protozoários de água doce apresentam o vacúolo contrátil, estrutura responsável por auxiliar no 
controle da osmorregulação. 

 
Microscopia de um Paramécio, onde as linhas em preto indicam os vacúolos contráteis. 
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Estes organismos podem se reproduzir por divisão binária (ou cissiparidade, onde uma célula origina duas 

idênticas) ou divisão múltipla (onde o núcleo se multiplica várias vezes, formando mais do que duas 

células filhas). Além disso, eles podem ser causadores de diversas doenças, as chamadas protozooses: 

 

Doença de Chagas 

Causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitida pelo vetor barbeiro (hemíptero Triatoma infestans), 

comumente encontrado em casas de pau-a-pique. O barbeiro, ao picar e sugar o sangue, defeca, liberando 

parasitas que entram na corrente sanguínea quando se coça o local, Provoca poucos sintomas ao longo de 

anos, podendo gerar tardiamente problemas cardíacos e intestinais (cardiomegalia e megacólon 

chagásico).   

 

 
Esquema do ciclo da doença de Chagas 

 
Malária 
É uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pelo mosquito Anopheles. O 

hospedeiro definitivo é o mosquito (onde ocorre a reprodução sexuada), enquanto o hospedeiro 

intermediário é o homem (onde ocorre a multiplicação dos merozoítos). A febre que ocorre na malária é 

bem típica, ocorrendo em ciclos de 48 horas (febre terçã) ou a cada 72 horas (febre quartã).  
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Esquema do ciclo da Malária 

 

Amebíase 

A ameba Entamoeba histolytica causa uma diarreia invasiva, podendo causar o aparecimento de muco, pus 
e sangue nas fezes. Por ser um contágio do tipo invasivo, pode parasitar outras regiões do corpo além do 
intestino. A contaminação ocorre por meio da ingestão de cistos. A profilaxia consiste em lavar bem as 
mãos e os alimentos e saneamento básico.  

 

Giardíase 

Causada pela Giardia lamblia, causa uma diarreia com grande quantidade de gordura nas fezes. A forma de 

contaminação e a profilaxia são semelhantes à amebíase. A diferença é que a giardíase causa uma diarreia 

não invasiva. 

 
Imagem de microscopia (cores artificiais) de protozoários flagelados de Giardia lamblia. 
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Tricomoníase 
A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo Tricomonas vaginalis. Pode ser 

assintomática, fazendo com que transmitam a tricomoníase sem consciência. A única forma efetiva de 

profilaxia no ato sexual é o uso do preservativo. 

 

Algas 

São divididas em: 

• Algas unicelulares: De extrema importância para os sistemas biológicos, constituem o fitoplâncton, 
sendo os principais fornecedores de oxigênio. Possui três grupos: as Euglenófitas (flageladas, 
presentes principalmente em água doce), as Bacilariófitas (presentes em águas doces ou salgadas, é 
o grupo das diatomáceas, e possuem uma carapaça de sílica) e as Pirrófitas (possuem dois flagelos, é 
o grupo dos dinoflagelados, principalmente de água salgada). 

 
Organismos que compõe o grupo das algas unicelulares 

 

A proliferação excessiva de algas pirrófitas causa a maré vermelha, diminuindo a penetração de luz no 

ambiente aquático e podendo liberar toxinas que afetam a biota aquática. Uma alta quantidade de matéria 

orgânica despejada nestes corpos d’água pode estimular essa proliferação (eutrofização). 
 

• Algas pluricelulares: Não possuem tecidos verdadeiros e podem ter uma variedade de tamanho e 
formas. São encontradas tanto em ambientes marinhos quanto de água doce, e absorvem nutrientes 
por difusão ao longo de todo o corpo. Também são divididas em três grupos: as Chlorophyta (algas 
verdes, com pigmento clorofila), Phaeophyta (algas pardas, com o pigmento fucoxantina) e 
Rhodophyta (algas vermelhas, com pigmento ficoeritrina). 
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Fungos 

O Reino Fungi possui organismos com células eucariontes com parede celular de quitina, são 

decompositores heterotróficos por absorção, sendo o glicogênio a substância de reserva. Podem ser tanto 

unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos, e estes sem formarem tecidos 

verdadeiros. 

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

micélio. A parte dos fungos que forma uma estrutura externa/para fora do substrato (terra, árvore...) é 

chamado de corpo de frutificação, popularmente chamada de chapéu. 

 
Esquema de um cogumelo Basidiomiceto. A parte que fica para fora da terra forma o corpo de frutificação. 

 

Os fungos podem ser divididos em: 

• Ascomicetos: podem ser unicelulares (como exemplo as leveduras) ou pluricelulares (apresenta hifas 
com septos verticais). 

• Basidiomicetos: são os “cogumelos comuns”, que possuem um corpo de frutificação. 

 

Fungo ascomiceto. 
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• Zigomicetos: fungos simples, representados pelos bolores. 

 
Fruta com fungos Zigomicetos se desenvolvendo. 

 

• Deuteromicetos: Fungos com reprodução pouco conhecida, logo são colocados em um grupo 

separado, chamados de “imperfeitos”. Costumam ser parasitas de planta, mas também podem ser 

utilizados na economia e causar doenças como o pé-de-atleta. 

 

 

Algumas doenças de plantas são causadas por Deuteromicetos, como no caso da ferrugem nas holhas de café. 

 
Possuem grande importância médica e econômica: alguns organismos causam doenças como a micose, 

frieira e histoplasmose; são utilizados para produção de antibióticos; podem ser utilizados na alimentação 

(cogumelos) ou em processos metabólicos, como a fermentação alcoólica na produção de massas e 

bebidas e a fermentação lática na produção de queijos e vinagre. 
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Reprodução 

Podem se reproduzir de forma assexuada (brotamento, fragmentação e esporulação) e sexuada (com a 

fusão de hifas haploides). 

 
Ciclos reprodutivos dos fungos. Disponível em: http://cnx.org/contents/GFy_h8cu@10.53:rZudN6XP@2/Introduction. Traduzido por 

Rebeca Khouri. 
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Exercícios 

 

1. Quando os vírus da Influenza de diferentes espécies infectam simultaneamente o mesmo animal 
(como por exemplo, o suíno), podem reorganizar-se geneticamente e originar uma nova estirpe de 
vírus, tal como aconteceu atualmente com a emergência deste novo vírus circulante, Influenza 
A/H1N1. A análise desse vírus sugere que ele tem uma combinação de características das gripes 
suína, aviária e humana. Especificamente, esta combinação não havia sido vista até agora em 
humanos ou em suínos, e a sua origem é ainda desconhecida. Mas, felizmente, a conclusão inicial é 
a de que o vírus se espalha mais facilmente entre os porcos, e o contágio de humano para humano 
não é tão frequente e simples quanto o da gripe comum. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_su%C3%ADna acessado dia 10/06/2009 às 10:31h 

Com base em seus conhecimentos e no texto, é correto afirmar que o vírus Influenza A/H1N1: 

a) Não é capaz de se reproduzir sem estar dentro de uma célula hospedeira, portanto são 
considerados parasitas intracelulares obrigatórios. 

b) Foi resultado da combinação de DNA de diferentes vírus Influenza encontrados em três 
espécies animais, por isso pode ser considerado um híbrido natural. 

c) Assim como os demais vírus, é formado somente pelo ácido nucleico (DNA) envolto pela 
cápsula proteica. Nesse vírus, o ácido nucleico é de origem suína. 

d) É um tipo especial de bacteriófago, formado por uma molécula de RNA e o nucleocapsídeo. Por 
ser um bacteriófago, ele tem um maior índice de contaminação. 

e) É transmitido principalmente pela ingestão da carne de porco mal cozida, por isso deve-se 
evitar esse tipo de alimento neste período de pandemia. 

 

 

2. O Aedes aegypti é vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís –MA, de 2000 a 

2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra 

parte dos dados coletados nessa pesquisa. 

 
De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor 

da dengue nesse município deveria ser constituído por: 

a) pneus e caixas d'água. 

b) tambores, tanques e depósitos de barro. 

c) vasos de plantas, poços e cisternas. 

d) materiais de construção e peças de carro. 

e) garrafas, latas e plásticos. 
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3. (…) pelo menos 1,1 milhão de brasileiros trabalham no período noturno em centros urbanos e estão 

sujeitos a problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema 

imunológico, entre outros males. 

(…) os trabalhadores noturnos perdem aproximadamente cinco anos de vida a cada 15 trabalhados 

de madrugada. E têm 40% mais chances de desenvolverem transtornos neuropsicológicos, 

digestivos e cardiovasculares. 

(…) nosso organismo precisa descansar durante as noites, quando libera hormônios como a 

melatonina, o cortisol e o GH (hormônio do crescimento). (…) 

Uma das substâncias que dependem muito do escuro e da noite para serem liberadas é a melatonina. 

O hormônio ajuda a controlar o momento certo de cada função corporal. 
                                     Revista Galileu, outubro de 2010, p. 22 

O trabalho noturno pode enfraquecer o sistema imunológico, mas esse enfraquecimento não é tão 
agudo quanto o causado pela infecção com o vírus HIV. Nesse último caso, ocorre a morte de um 
grande número de linfócitos CD4 que controlam e regulam a resposta imunológica, causada pela 
proliferação viral. Identifique a alternativa que descreve corretamente o modo como esse vírus se 
prolifera no interior das células. 

a) Esse é um vírus de DNA cuja replicação ocorre de forma contínua e independente do genoma 

celular. 

b) As moléculas de proteína que formam o capsídeo do vírus são originadas a partir de genes 

presentes no genoma da célula hospedeira. 

c) O HIV é um retrovírus e seu genoma de RNA deve ser convertido em DNA para que possa 

controlar o metabolismo da célula hospedeira. 

d) O vírus é formado por uma única célula procariótica que ao entrar na célula hospedeira encontra 

o ambiente adequado para sua replicação. 

e) Ao entrar na célula, as moléculas de DNA circular que formam o genoma do vírus integram-se 

ao genoma da célula e passam a controlar seu metabolismo. 

 

 

4. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por 
muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos 
inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. 

Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam  

a) ativando o sistema imunológico do hospedeiro. 

b) interferindo na cascata bioquímica da inflamação. 

c) removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias 

d) combatendo as células hospedeiras das bactérias. 

e) danificando estruturas específicas da célula bacteriana. 
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5. As eubactérias são seres vivos microscópicos altamente resistentes às condições ambientais 
adversas. Nesse grupo, está reunida a maioria das bactérias conhecidas e apresenta uma grande 
variedade de formas e metabolismo. Essas bactérias apresentam uma alta capacidade reprodutiva e, 
em condições ideais, algumas podem se duplicar a cada 20 minutos. São microrganismos presentes 
no ar, no solo, na água, em materiais em decomposição, em objetos e no exterior e interior de quase 
todos os seres vivos, estabelecendo com eles relações de diversos tipos, incluindo o parasitismo e o 
mutualismo. 

Silva Jr., C., S. Sasson & N. Caldini-Jr. 2015. Biologia. Volume Único, 6. ed. São Paulo: Saraiva.  Adaptado. 

Considerando seu conhecimento sobre esse assunto, podemos afirmar que: 

a) as eubactérias caracterizam-se por não possuírem estruturas externas às suas células, como os 

flagelos e as fímbrias. 

b) a célula bacteriana é eucariótica, visto que o material genético não fica no interior de um núcleo, 

sendo representado por um filamento duplo de DNA em anel. 

c) as eubactérias não apresentam uma membrana externa, e a parede celular das eubactérias é 

constituída por uma mistura de polissacarídeos e fosfolipídios. 

d) a distinção das bactérias em Gram positivas e Gram negativas está relacionada à composição 

da parede das eubactérias e à presença ou não de membrana externa. 

e) a parede celular das eubactérias, mais interna em relação à membrana plasmática, é constituída 

por peptideoglicanas, sendo similar à parede celular das arqueobactérias. 

 

 

6. 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. 

 

7. É comum observarmos nos livros didáticos a classificação dos protozoários utilizando-se como 

critério a sua estrutura de locomoção. De acordo com esse fator, podemos dizer que o Trypanosoma 

cruzi é um 

a) ciliado. 

b) esporozoário. 

c) flagelado. 

d) foraminífero. 

e) radiolário. 
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8. Assinale a opção em que todas as doenças são causadas por protozoários. 

a) malária, doença de Chagas, leishmaniose, amebíase. 

b) malária, doença de Chagas, peste bubônica, amebíase. 

c) malária, febre amarela, doença de Chagas e amebíase. 

d) peste bubônica, doença de Chagas, febre amarela, amebíase. 

e) Tricomoníase, candidíase, amebíase e giardíase. 
 

 

9. Óbitos por cepas de bactérias resistentes a antibióticos vêm crescendo. Um estudo do governo 
britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes já cheguem a 700 mil por ano. 
E as coisastêm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes, como a Candida 
auris. Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenadas. O crescente 
número de governos isolacionistas e até antidarwinistas não dá razões para otimismo. Há urgência. 
O estudo britânico calcula que, se nada for feito, em 2050, as mortes por infecções resistentes 
chegarão a 10 milhões ao ano. Hélio Schwartsman,  

“Mortes anunciadas”. Folha de São Paulo, Abril/2019. Adaptado 

Várias espécies do gênero Candida, que pertence ao grupo de fungos unicelulares, reproduzem‐se 

por brotamento (gemulação), espalhando‐se rapidamente. No grupo dos fungos pluricelulares, a 

rápida colonização de novos ambientes deve‐se, em grande parte, ao fato de que esse grupo possui:  

a) esporos haploides que germinam e colonizam o ambiente.  

b) reprodução assexuada, produzindo descendentes que são genotipicamente diferentes. 

c) zigotos haploides que crescem aceleradamente com mitoses sucessivas.  

d) cistos de resistência que encapsulam adultos diploides.  

e) fases autotróficas, podendo viver sem disponibilidade de alimento externo. 

 

 

10. Sobre os fungos utilizados pela espécie humana, é correto afirmar que:  

a) a maioria apresenta flagelos em algum estágio do ciclo de vida.  

b) o levedo de cerveja e o fermento de padaria formam esporos sexuais. 

c) o fermento de padaria é multicelular e apresenta hifas cenocíticas.  

d) os cogumelos e os parasitas de mucosas, como, por exemplo, a Candida albicans, são da 

mesma classe.  

e) a penicilina é obtida de um fungo que não apresenta corpo de frutificação. 
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Gabarito 

 

1. A 

Um vírus é considerado um parasita intracelular obrigatório por não possuir metabolismo e não 

conseguir se reproduzir fora de uma célula.  

 

2. B 

Observa-se na tabela que, em 2002, o mosquito foi encontrado em maior quantidade em Tambor, 

tanque e depósitos de barro, assim, letra B 

 

3. C 

O vírus HIV é o retrovírus mais conhecido. Para se reproduzir, deve converter seu RNA para DNA, pela 

enzima transcriptase reversa e, então, segue o caminho normal da síntese de proteínas: DNA -> RNA -> 

PTN.  

 

4. E 

Antibióticos são medicamentos que agem exclusivamente contra bactérias. Eles atuam inibindo a 

síntese de proteínas específicas ou a produção da parede celular. 

 

5. D 

As bactérias em Gram positivas possuem parede celular mais espessa enquanto as Gram negativas 

possuem a parede mais fina. 

 

6. 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. 

 

7. C 

O Trypanosoma cruzi apresenta flagelos que permitem sua natação e facilitam a captura de alimento. 

 

8. A 

A peste bubônica é causada por bactérias, e a febre amarela é uma doença viral. 

 

9. A 

Os fungos pluricelulares podem se reproduzir de maneira sexuada, com a fusão de hifas, ou pela 

produção de esporos haploides, em uma forma de reprodução assexuada que ocorre rapidamente e 

ajudam na dispersão do organismo.. 

 

10. D 

Tanto o levedo quanto os fungos utilizados como fermento são do grupo das leveduras, fungos 

unicelulares que formam esporos sexuais para a reprodução assexuada. 

 

 


