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01) Um estudante de Biologia, ao realizar uma pesquisa científica, chegou à 
conclusão de que um determinado ser vivo apresenta as seguintes características: 

 
– tem como substância de reserva o glicogênio; 
– apresenta quitina como um dos componentes da membrana celular; 
– é pluricelular, muito embora suas células não constituam tecidos diferenciados; 
– é eucarionte, porém não sintetiza pigmento fotossintetizante. 

 
Pelas características expostas, conclui-se que o ser vivo pesquisado pertence ao 
reino: 

 
a) Protista 
b) Fungi 
c) Monera 
d) Plantae 
e) Animalia 

 

02) Os fungos são importantes para o homem em todos os processos a seguir, 
exceto: 

 
a) Fermentação, como na produção de bebidas alcoólicas. 
b) Fabricação de antibióticos, como a penicilina. 
c) Alimentação, como os cogumelos comestíveis. 
d) Decomposição de organismos mortos. 
e) Purificação do ar através da fotossíntese. 

 

03) Encontram-se às vezes, em certos ambientes, pedaços de pão recobertos de 
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 lêvedo usado no preparo do pão, que se desenvolveu e tomou uma coloração 

escura. 
c) um agrupamento de microorganismos que apareceram 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. 

 

04) Assinale a opção que apresenta uma característica ausente no reino Fungi. 

 
a) Reprodução assexuada 
b) Respiração anaeróbia 
c) Célula procariótica 
d) Nutrição heterotrófica 
e) Relação mutualística. 

 



05) A figura a seguir exemplifica um fungo. Alguns representantes desse grupo são 

comestíveis, enquanto outros produzem substâncias alucinógenas, além daqueles 

que podem ser letais se ingeridos. Embora a classificação dos fungos ainda mereça 

mais estudos, apresenta algumas características em comum. Assinale a alternativa 

em que se fez incorretamente a caracterização destes fungos. 

 

a) São organismos heterótrofos. 
b) Incorporam alimentos por absorção. 
c) Reproduzem-se com a formação de esporos. 
d) Armazenam substâncias de reserva na forma de glicogênio. 
e) São produtores na cadeia alimentar. 

 

06) Assinale a alternativa incorreta a respeito dos fungos. 

 
a) Há fungos que vivem em associação harmoniosa com plantas. 
b) Há fungos que vivem em associação desarmoniosa com plantas. 
c) Há fungos autótrofos, ou seja, que realizam a fotossíntese. 
d) Nos fungos, há tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada. 
e) O primeiro antibiótico que o homem obteve, a penicilina, foi extraído de um 

fungo. 

 

07) A parte comestível do cogumelo (champignon) corresponde ao: 

 
a) micélio monocariótico do ascomiceto. 
b) corpo de frutificação do ascomiceto. 
c) micélio monocariótico do basidiomiceto. 
d) corpo de frutificação do basidiomiceto. 
e) sorédio do fungo. 

 

08) As bolhas microscópicas de gás carbônico eliminadas pela levedura na massa 
contribuem para tornar o pão macio. Em relação à organização celular e ao modo de 
obtenção dos alimentos, leveduras são organismos, respectivamente: 

 
a) eucariontes unicelulares e autótrofos. 
b) eucariontes unicelulares e heterótrofos. 
c) procariontes unicelulares e heterótrofos. 
d) procariontes coloniais e autótrofos. 
e) procariontes coloniais e heterótrofos. 

 



09) Até há algum tempo, considerava-se que fungos e bactérias pertenciam ao reino 
vegetal. Com o reconhecimento das diferenças entre eucariotos e procariotos, as 
bactérias foram separadas, mas os fungos permaneceram incluídos no reino vegetal. 
Mais recentemente, porém, tornou-se claro que os organismos agrupados como 
fungos definitivamente não são plantas. 

a) Apresente uma característica comum a bactérias e fungos que permitiu considerá-
los como plantas. 

 
b) Apresente uma característica das bactérias que demonstra serem elas 

pertencentes a outro reino. Qual é esse reino? 
 

c) Cite duas características das plantas que não são encontradas nos fungos. 

 

10) O reino Fungi possui cerca de 70.000 espécies, entre elas fungos de importância 
ecológica e/ou econômica. 

 
a) Explique, sucintamente, por que os fungos, juntamente com as bactérias 
heterotróficas, são ecologicamente tão importantes. 
 

b) Planta ou animal? Os fungos não são nem uma coisa nem outra. Cite uma 

característica dos fungos que se assemelha aos animais e uma outra que se 

assemelha às plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GABARITO 

 

1) b 

2) e 

3) d 

4) c 

5) e 

6) c 

7) b 

8) b 

9)  

 

a) Presença de parede celular. 

 

b) Estrutura celular procarionte. Reino Monera. 

 

c) Apresentam clorofila. Reserva de amido. 

 

10) 

 

a) São os principais decompositores nos ecossistemas, sendo fundamentais a 

ciclagem da matéria. 

 

b) Animais: reserva energética de glicogênio e possuem quitina. Vegetais: Presença 

de parede celular. 

 


