
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 

 

Aluno (a): __________________________________________________nº_____  7º Ano 

Trabalho de Ciências  

 
Profª. Jackeline Mondini                                                jackelinemondini@hotmail.com    

1) O reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também 

conhecidos como microrganismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. 

Apresentam também a ausência da carioteca, sendo, portanto, classificadas como 

procariotos. Os grupos que compõem o reino Monera são: 

a) Protozoários e Bactérias           b) Algas e Bactérias              c) Fungos e Bactérias                                                   

d) Levedos e Bactérias                 e) Arqueas e Bactérias 

2) Identifique o ser vivo descrito abaixo:  

“Sou unicelular e não tenho núcleo, meu DNA está espalhado pelo citoplasma. 

Posso ter a forma de bacilos, cocos ou vibriões, entre outras. Na cadeia alimentar, 

sou decompositor. Sou? 

a) bactéria.                             b) fungo.                                         c) protozoário.            

d) vírus.                                 e) vermes 

 

3) Para produzir iogurte caseiro, basta colocar uma colher de iogurte em um litro de 

leite fervido ainda morno, cobrir com um pano limpo e guardar em local protegido 

durante 12 horas. Isto é possível, graças às bactérias existentes no iogurte, que: 

a) se reproduzem rapidamente, através da simples divisão de uma célula em duas, 

devido à existência de condições favoráveis de temperatura e à presença de 

nutrientes.  

b) se reproduzem rapidamente, através da reprodução sexuada, em que duas 

bactérias trocam material genético e dão origem a uma nova bactéria.  

c) não se reproduzem devido à alta temperatura do leite, que provoca a morte das 

bactérias.  

d) aumentam de tamanho, modificando a consistência do leite e dando aparência de 

iogurte.  

e) Nenhuma das alternativas estão corretas 



4) As bactérias apresentam como mecanismo para promoção da mistura de genes 

entre indivíduos diferentes, o processo de recombinação genética. Este processo 

pode ocorrer de três formas, sendo que uma delas é através da formação de uma 

ponte (pili) entre as duas células, ocorrendo a migração de genes de uma bactéria 

para outra. Essa forma de recombinação é conhecida como: 

a) Transformação bacteriana 

b) Transdução bacteriana 

c) Divisão bacteriana 

d) Conjugação bacteriana 

e) Cissiparidade 

  

5) Os protozoários são seres que apresentam as seguintes características:  

a) Podem ser uni ou pluricelulares. Os pluricelulares apresentam um conjunto de 

filamentos formando seu corpo. Reproduzem-se por meio de esporos. São 

decompositores.  

b) São unicelulares heterótrofos. Suas células apresentam núcleo. A maioria se 

locomove por meio de pseudópodes, cílios ou flagelos.  

c) São unicelulares autótrofos ou heterótrofos, sem núcleo. Podem viver isolados 

ou formar colônias.  

d) Não são formados por células, não se alimentam, não respiram. Possuem 

apenas material genético e uma cápsula de proteína 

 e) Nenhuma das alternativas estão corretas 

 
6) O barbeiro é o transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. 
Assinale a alternativa que indica respectivamente o parasita e a doença: 
 
a) Tripanossoma – doença de Chagas 
b) Leishmania – úlcera de Bauru 
c) Tripanossoma – doença do sono 
d) Bactéria – furúnculo 
e) Ameba - disenteria 
 

7) Apresente as principais características das algas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



8) A respeito das algas assinale a alternativa correta: 
 
a) As algas desempenham importante função na manutenção do planeta, devido à 
produção de oxigênio; 
b) As algas não trazem nenhum benefício a natureza; 
c) As algas só servem para causar doenças; 
d) O processo de eutrofização ajuda as algas a produzirem oxigênio; 
e) O oxigênio não é importante para os seres vivos aquáticos. 
 
9) Os fungos são autótrofos ou heterótrofos? Justifique 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10) Relacione o nome dos principais grupos de algas com suas respectivas 
características: 

(1) Euglenófitas (  ) São, em sua maioria, pluricelulares e possuem como 
pigmentos a clorofila e a ficoeritrina. São dotadas de parede 
celular. 

(2) Clorófitas (     ) São unicelulares, com clorofila e um ou dois flagelos. Não 
têm parede celular. 

(3) Crisófitas (      ) São pluricelulares, com clorofila e caroteno. São dotadas de 
parede celular. 

(4) Pirrófitas (      ) Unicelulares, com clorofila, caroteno e xantofilas. A maioria 
tem parede celular e dois flagelos. Seus representantes, os 
dinoflagelados são as algas que mais produzem toxina. 

(5) Feófitas (       ) Podem ser unicelulares ou pluricelulares, dependendo da 
espécie. A clorofila é o principal pigmento, além de caroteno. Ela 
têm parede celular. 

(6) Rodófitas (      ) A maioria delas é unicelular, com pigmento clorofila e 
caroteno. São dotadas de parede celular. 

 
  
11) Como se chama a associação de algas com fungos? 
 

 
 
 
12) Apresente as principais características dos fungos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
13) Cite duas importâncias dos fungos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



14) O que é o fermentos biológico? E por que os pães crescem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  


