
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações: 

• Leia atentamente sua prova, observando se há o número de questões indicadas; 

• Responda à prova com caneta de tinta azul ou preta; 

• Não será permitido nenhum empréstimo de material durante a prova; 

• Não será aceito pedido de revisão para respostas com rasuras ou nas quais tenha sido usado corretivo; 

• Serão desconsideradas as questões objetivas (Exs.: enumerar colunas, V ou F, marcar o item correto (A, B, C, D), etc.) que apresentarem rasuras ou uso de corretivo; 

• Não desenhe ou rabisque sua prova, mantenha-a limpa, pois ela é um documento oficial. 
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01. Os vírus são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por 
outros. Para se ter ideia da dimensão desses organismos, o menor vírus de que se tem registro possui apenas 20 nm de diâmetro, 
sendo ele, portanto, menor que um ribossomo. Os vírus são conhecidos, principalmente, por causarem várias doenças e serem 
considerados parasitas intracelulares obrigatórios. 
 
Explique com bases em suas características, porque os vírus não são classificados como seres vivos e o termo citado no texto 
“parasitas intracelulares obrigatório”. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
02. Explique como são formados os vírus. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
03. Explique como podemos nos prevenir contra doenças causadas por vírus. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

04. Após a leitura do Tópico 7 – ‘Como ficamos gripados?’ – pág 66 do livro. Explique como os vírus conseguem se multiplicar em 
uma célula hospedeira. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
05. “As bactérias assim como os protozoários podem se reproduzir por divisão binária”. Explique essa frase. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
06. Explique a importância ecológica das bactérias.  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
07. Os solos geralmente são habitados por uma comunidade viva e complexa formada por vários organismos, tais como bactérias, 
algas, protozoários, fungos, vermes, plantas, insetos e outros animais. A atividade desses seres vivos contribui para melhorar a 
qualidade do solo para a agricultura. 
Em relação às informações acima: 
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A) Em que reinos são classificadas as bactérias e os fungos? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
B) Cite três formas de bactérias. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
C) Que relação ecológica pode ocorrer entre as plantas e os fungos?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
08. As bactérias podem ser parasitas e causar doenças, para combater esses organismos é necessário o uso de antibióticos, que 
devem ser receitados por um médico e administrado de forma corretamente. Escreva cinco doenças causadas por bactérias. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
09. Porque as bactérias são organismos considerados procariontes e unicelulares? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Uma vacina terapêutica foi desenvolvida e testada em camundongos e traz esperança para a população impedindo o avanço da 
doença de Chagas. A respeito dessa enfermidade, responda: 
A) Como a doença de Chagas é transmitida ao ser humano? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
B) Escreva o nome do protozoário causa a doença de Chagas. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. Dê exemplo de fungos úteis para os seres humanos. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12.  Explique o que é o processo de fermentação realizado pelas leveduras e qual a sua utilização para os seres humanos. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Os liquens podem ser usados como bioindicadores de poluição atmosférica por sua capacidade de incorporar muitos dos 
poluentes dispersos no ar. 
 
Sobre esses organismos, responda: 
A) Quais são os organismos que compõem os liquens? 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
B) Qual é a relação ecológica estabelecida entre os organismos que formam os liquens e qual a vantagem ecológica obtida nesta 
associação? 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
C) Explique qual a contribuição de cada um dos organismos nessa relação.  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Fungos e bactérias têm sido considerados, por muitos, os "vilões" entre os seres vivos. Sabemos, entretanto, que ambos 
apresentam aspectos positivos e desempenham importantes funções ecológicas. 
A) Cite uma forma pela qual bactérias e fungos podem contribuir para a reciclagem de nutrientes minerais. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
B) Cite um exemplo de conquista científica no combate a infecções que foi possível a partir da utilização de fungos.  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Encontram-se, às vezes, em certos ambientes, pedaços de pão recobertos por bolor. Explica-se esse fato porque o bolor 
representa: 
(A) uma colônia de bactérias que se desenvolveu a partir de uma única bactéria que contaminou o pão. 
(B) o levedo usado no preparo do pão, que se desenvolveu e tomou uma coloração escura. 
(C) um agrupamento de microrganismos que aparecem no pão por geração espontânea. 
(D) um conjunto de fungos originados de esporos existentes no ar e que se desenvolveram no pão.  
(E) o resultado do apodrecimento da farinha utilizada no fabrico do pão. 
 
16. A penicilina surgiu de um acidente com uma das experiências de Alexander Fleming. Ela foi o marco inicial da era dos antibióticos 
e pôde diminuir expressivamente o número de mortes causadas por doenças infecciosas. Considere as seguintes afirmativas sobre a 
descoberta da penicilina. 
I. Apareceu na década de 1920, por acaso, a partir de uma cultura de bactérias mofadas. As pesquisas ficaram anos paradas, até que 
voltaram a todo o vapor, afinal a penicilina se tornou uma espécie de segredo estratégico durante a Segunda Guerra. 
II. Abriu caminho para as mais poderosas armas da medicina em prol da vida humana. Antes dos antibióticos, era possível morrer em 
decorrência de um mero resfriado, por exemplo. 
III. A busca incessante da indústria farmacêutica por novos antibióticos, entretanto, esconde um grande perigo. O uso indiscriminado 
dos mesmos está induzindo ao aumento no número de bactérias resistentes a eles. 
 
Das afirmativas acima, pode-se dizer que: 
(A) apenas I está correta. 
(B) apenas II está correta. 
(C) apenas III está correta. 
(D) I e III estão corretas. 
(E) I, II e III estão corretas.  
 
17. As bactérias são classificadas de acordo com sua forma. Elas podem apresentar forma esférica, de bastonete, de vírgula, entre 
outras. As bactérias de forma esférica e de bastonete são chamadas de : 
(A) cocos e bacilos, respectivamente. 
(B) vibriões e bacilos, respectivamente. 
(C) esferas e bacilos, respectivamente. 
(D) vibriões e cocos, respectivamente. 
 
18. Os vírus, diferentemente dos outros seres vivos, não apresentam organização celular. Dessa forma, eles necessitam da estrutura 
celular dos outros organismos para se reproduzir, sendo, portanto, parasitas obrigatórios. O estudo dos vírus é de extrema 
importância devido ao grande número de doenças humanas causadas por esses agentes microscópicos infecciosos. A compreensão 
do seu ciclo de vida possibilita intervenções que tornam a humanidade menos vulnerável às doenças virais.  
 
A alternativa que contém somente doenças causadas por vírus é a: 
(A) gripe, febre amarela, sarampo, dengue. 
(B) tétano, caxumba, catapora, poliomielite. 
(C) difteria, leptospirose, herpes, raiva. 
(D) tuberculose, hanseníase, varíola, rubéola. 
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19. Os vírus são considerados, por muitos pesquisadores, seres sem vida. Essa afirmação é feita com base nas várias características 
de seres vivos que estão ausentes nesses organismos. Analise as alternativas abaixo e marque a única característica que não pode 
ser usada para sustentar a hipótese de que os vírus não são seres vivos.  
(A) Os vírus são acelulares. 
(B) Os vírus não apresentam potencial bioquímico para produzir energia. 
(C) Os vírus só se reproduzem no interior de células. 
(D) Os vírus possuem material genético. 

 
20. Os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios, que precisam infectar células e utilizar a maquinaria desta para se 
multiplicar. Sobre os vírus pode-se dizer que: 
(A) Possuem características fundamentais dos seres vivos, como estrutura celular, capacidade de reprodução e de sofrer mutações. 
(B) São seres vivos maiores que as bactérias e por isso não atravessam filtros que permitem a passagem de bactérias. 
(C) São todos parasitas animais, com alta especificidade à espécie animal que infecta. 
(D) Podem desempenhar uma função semelhante à dos antibióticos, promovendo a morte e impedindo a reprodução de bactérias. 
 


