


• Brotamento ou gemulação: é a formação de
saliências na célula de um fungo unicelular.

• Esporulação: nas extremidades das hifas ocorre a
produção de zoósporos que germinam e formam
novos fungos.

• Fragmentação: consiste na fragmentação de hifas de
um micélio.
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Caracterizada pela usência de células sexuais e pela fusão de núcleos

4. Produção de conídios

2 e 3. Fissão e brotamento de 
células somáticas

1. Fragmentação do micélio

Imagens: (a) Bob Blaylock / GNU Free Documentation License

(b) Prof. Dr. Gerd Gellissen a.k.a. Kunzegellissen /  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany. (c) Autor Desconhecido / 

http://phil.cdc.gov/phil_images/20030722/16/PHIL_4238_lores.jpg / public domain.
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Caracterizada pela fusão de núcleos pela presença de células sexuais

1. Copulação gametangial

2. Somatogamia 3. Espermatização

Zigomicetos Ascomicetos

Ascomicetos Basidiomicetos

Basidiomicetos

Imagem: SEE-PE
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ESPORÓFOROS OU CORPOS DE FRUTIFICAÇÃO

São hifas diferenciadas do sistema vegetativo, que podem ser simples
(uma hifa), composto (feixes de hifas).

Esporóforos de origem 
assexuada

Esporóforos de origem 
sexuada

Conidióforo 
Deuteromicetos

Esporangióforo
Zigomicetos

Apotécio
Ascas livres
Ascostroma
Clestotécio

Peritécio

Basidiocarpo
Basidiomicetos

Ascomicetos
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Conidióforo 

Imagens:  (a) Autor Desconhecido / http://phil.cdc.gov/phil_images/20030722/16/PHIL_4238_lores.jpg / public domain.(b) Michael Kangas, NDSU - North Dakota Forest Service, United States  / Creative 

Commons Attribution 3.0 Unported (c) Author unknow / Uploaded by TheAlphaWolf / GNU Free Documentation License. 

Esporangióforo
Ascas livres

Ascas
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Peritécio

Clestotécio

Basidiocarpo 

Ascostroma

Imagens : (C) J. Marqua/GNU Free Documentation License / (D) 

Debivort/GNU Free Documentation License.
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 Esporangiósporos: esporos internos produzidos por 
mitose em  esporângios (Zigomicetos)

Esporangiósporos

Esporângio
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 Conídios (“poeira”  em grego): esporos externos produzidos sobre 
conidióforos 

Conídios

Conidióforo

Aspergillus niger

Penicillium

Imagens : (A) Rasbak/GNU Free Documentation License / (B) Emmanuel 

Boutet/Creative Commons - Atribuição - Partilha nos Mesmos Termos 2.5 

Genérica.
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Ascósporos em 
Ascos 

Basidiósporos 
em

Um Basídio

Zigósporos em 
Zigosporângios

Imagens : (A) Peter G. Werner / GNU Free Documentation License / (B) MEM Johnson / Public domain (C) Christian Gottfried / Public Domain.
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Imagens : (A) Author unknow / Uploaded by TheAlphaWolf / GNU Free Documentation License / (B) Author unknow / Uploaded by Zvesoulis / U.S. Federal 

Government / Public Domain / (C) W.J.Pilsak / GNU Free Documentation License / (D) Author unknow / Uploaded by André Tolentino / Creative Commons -

Atribuição - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não Adaptada.

Zigomicetos Deuteromicetos Ascomicetos Basidiomicetos
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02. Muitas pessoas, ao avistarem um fungo em uma mata, pensam que
aquela estrutura é um vegetal. Apesar da semelhança física, essas
estruturas diferenciam-se das plantas por:

a) Serem organismos eucariontes.

b) Serem organismos procariontes.

c) Serem organismos autotróficos.

d) Serem organismos heterotróficos.

D
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03. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois,
juntamente a bactérias, são responsáveis pelo processo de
decomposição. Essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta,
sendo chamadas de:

a) sapróbias.
b) parasitas.
c) autotróficas.
d) patogênicas. A
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04. O corpo de um fungo multicelular é formado por filamentos que 
recebem o nome de (1). O conjunto desses filamentos forma o (2), que 
constitui o corpo do fungo, entretanto essa estrutura não é considerada 
um tecido verdadeiro.
Marque a alternativa que indica corretamente os nomes indicadas pelos 
números 1 e 2.

a) 1- hifas; 2- micélio.
b) 1- micélio; 2- hifas.
c) 1- corpo de frutificação; 2- hifas.
d) 1- micélio; 2- corpo de frutificação.

A


