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I - Orientações: 

- Faça os exercícios abaixo, com atenção. Eles te auxiliarão na recuperação de 
conteúdos e de notas da etapa. 

- Refaça as atividades dadas em sala de aula, avaliações mensais e final. 

- Busque informações em seu material de estudo: caderno, folhas distribuídas, 
anexos de emails. 

- Analise, atentamente, imagens, gráficos e tabelas. 

Atenção: 

- Essa lista de atividades vale 10pts e deverá ser entregue no dia da avaliação de 
recuperação, IMPRETERIVELMENTE. 

- Observe a data da prova de recuperação, em seu cronograma. Ela terá o valor de 
22pts. 

Bom Trabalho! Sucesso! 

Viviane 

 

Conteúdos a serem revistos:  

- Divisão de Reinos 

- Classificação e Sistemática 

- Bactérias 

- Vírus 

- Fungos 

Objetivos do Estudo: 

- Entender a divisão de reinos e caracterizar cada um deles. 



- Reconhecer e aplicar regras de Nomenclatura Biológica. 

- Compreender filogenias de espécies. 

- Diferenciar órgãos homólogos de análogos, convergência adaptativa de irradiação 
adaptativa. 

- Explicar morfologia e fisiologia de vírus, fungos e bactérias. 

- Comparar células de microrganismos e suas adaptações. 

- Estudar doenças viróticas, fungicas e bacterianas, suas causas, sintomas, 
tratamentos e prevenções. 

- Analisar e propor medidas de saúde pública. 

- Compreender as aplicações positivas e negativas de microrganismos, para os 
seres vivos. 

- Entender a resistência adquirida de microrganismos. 

1. (Uerj 2014) Quando Oswaldo Cruz assumiu a direção do Departamento Nacional de 
Saúde Pública, o Brasil era um país doente. Uma das regiões que mais sofria era o Rio de 
Janeiro. No final do século XIX, dizia-se que essa cidade poderia vir a ser o maior centro 
de comércio da América do Sul se não fosse uma fábrica de moléstias, duas em especial: 
a febre amarela e a varíola. 

(Adaptado de aprendebrasil.com.br.) 

Atualmente, a varíola está erradicada no Brasil, mas a febre amarela apenas em algumas 
partes do país. No Rio de Janeiro, ainda existe a preocupação com o retorno desta 
doença. 

Cite o agente etiológico da febre amarela e indique como ela é transmitida ao homem.  

Explique, também, por que, na cidade do Rio de Janeiro, há possibilidade de retorno da 
febre amarela.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Caracterize os vírus, bactérias e fungos quanto a morfologia e fisiologia dos mesmos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Explique como ocorre a reprodução de vírus, bactérias e fungos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Faça uma lista das principais doenças causadas por vírus, bactérias e fungos, citando 
suas causas e formas de tratamento/prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sobre a Dengue , explique sua causa, formas de tratamento e prevenção. 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Sobre AIDS, explique sua causa, forma de transmissão e prevenção. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Dê as importâncias dos fungos para o meio ambiente e seres vivos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Caracterize os Reinos existentes, citando exemplos de seres pertencentes a cada um 
deles. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. (Unesp 2013) Em 2012, assim como em anos anteriores, o Ministério da Saúde 
promoveu a campanha para vacinação contra a gripe. A seguir, o cartaz informativo da 
campanha. 

 



No cartaz, lemos que devem ser vacinadas “Pessoas com 60 anos ou mais”. 

Essa recomendação aplica-se a todos os que têm mais de 60 anos, independentemente de 
terem sido vacinados antes, ou somente àqueles que têm mais de 60 anos e que não 
tinham sido vacinados em anos anteriores? Justifique sua resposta, tendo por base as 
características antigênicas do vírus da gripe, e explicando como a vacina protege o 
indivíduo contra a doença.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Explique as regras da nomenclatura biológica e justifique porque essa é tão importante 
para o mundo cientifico. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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