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1. O que são as bactérias? 

 

2. Cite e explique três características das bactérias. 

 

3. Cite dois critérios de classificação das bactérias e dê um exemplo de cada um. 

 

4. Diferencie reprodução sexuada de assexuada. 

 

5. O que são bactérias aeróbias? Cite pelo menos um exemplo. 

 

6. A bactéria que causa o tétano entra pela pele através de ferimentos produzidos por objetos 

contaminados. Sabendo que esta bactéria é anaeróbia, explique por que há mais riscos de se contrair o 

tétano em ferimentos mais profundos. 

 

7. Por que não nos alimentamos de capim, como muitos mamíferos herbívoros? 

 

8. Há bactérias que vivem em nosso corpo sem nos causar doenças. No entanto, dependendo da variação de 

um determinado fator, essas mesmas bactérias podem se multiplicar descontroladamente e nos provocar 

uma infecção. 

a) Qual é este fator? 

b) Como é possível que tenhamos normalmente bactérias patogências (que causam doenças) em nosso 

corpo e não fiquemos doentes por causa delas? 

 

9. Qual a importância dos Lactobacillus para o nosso corpo? 

 

10. Cite e explique dois motivos que fazem com que as bactérias sejam importantes para o meio ambiente. 

 

11.  

1   2  

a) O que estão representadas nos desenhos acima? 

b) Qual a principal diferença entre 1 e 2? 

c) Como 1 e 2 podem ser classificadas quanto à essa diferença? 

 

12. Indique os nomes das formas bacterianas associadas aos números (na próxima página): 

 



1  2  3  

 

4  5   6  

 

7  

 

1 _________________________________ 

 

2 _________________________________ 

 

3 _________________________________ 

 

4 _________________________________ 

 

5 _________________________________ 

 

6 _________________________________ 

 

7 _________________________________

 

 

13. As bactérias utilizadas na fabricação de derivados do leite como o iogurte e o queijo são aeróbias ou 

anaeróbias? 

 

14. Responda: 

a) O que são bactérias autótrofas? 

b) Qual sua importância para os seres vivos? 

c) Cite um exemplo de bactéria autótrofa. 

 

15. Cite seis doenças causadas por bactérias. 

 

16. Como a cólera é transmitida? Como se prevenir contra esta doença? 

 

17. A bactéria Clostridium botulinum é anaeróbia e pode contaminar alimentos, causando uma grave 

intoxicação chamada botulismo. Considerando esta afirmação, responda: em um bolo contaminado por 

essa bactéria devem haver mais toxinas botulínicas na superfície ou no interior do bolo? Por quê? 

 

18. Qual o maior problema da utilização de antibióticos sem orientações médicas? 

 

19. É possível extinguir todas as bactérias com as quais temos contato? Por quê? 


