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• Revisão Reino Fungi

• Resolução de Exercícios 

acerca dos Fungos, suas 

características e classificação.
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1. (Fuvest/2018) No grupo dos fungos, são conhecidas perto de 100 mil
espécies. Esse grupo tão diverso inclui espécies que:

a) são sapróbias, fundamentais na ciclagem dos nutrientes, pois sintetizam
açúcares a partir do dióxido de carbono do ar.

b) são parasitas, procariontes heterotróficos que absorvem compostos
orgânicos produzidos pelos organismos hospedeiros.
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c) são comestíveis, pertencentes a um grupo de fungos primitivos que
não formam corpos de frutificação.

d) formam, com as raízes de plantas, associações chamadas micorrizas,
mutuamente benéficas, pela troca de nutrientes.

e) realizam respiração, na presença de oxigênio, e fotossíntese, na
ausência desse gás, sendo, portanto, anaeróbias facultativas.
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I. Os basidiomicetos são fungos conhecidos como cogumelos e orelhas-de-pau por
apresentarem o corpo de frutificação denominado basidiocarpo, a exemplo, champignon.
II. Os deuteromicetos são fungos com corpos de frutificação em forma de base, formando
projeções denominadas basidiósporos, os quais darão origem aos micélios, a exemplo, os
bolores.
III. Os ascomicetos são fungos que possuem asco (saco), onde são formados os esporos
na reprodução sexuada, a exemplo, o Saccharomyces cerevisae usado na fabricação de
bebidas alcoólicas.
IV. Os zigomicetos são fungos autotróficos filamentosos que vivem no solo como
decompositores ou parasitas e apresentam estrutura assexuada característica
denominada zigosporângio.

02) (UDESC/2014) Analise as proposições em relação aos 
fungos.
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Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

B) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

C) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

D) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

E) Todas as afirmativas são verdadeiras.
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03) (UFRR) O fermento biológico, o mofo que ataca os alimentos e os
cogumelos comestíveis são organismos que pertencem ao Reino Fungi. Com
relação a este grupo de organismos indique as proposições verdadeiras:

I . todos são clorofilados;
II . nutrem-se por digestão extracorpórea, isto é, liberam enzimas digestivas 
para o substrato, que fragmentam macromoléculas em moléculas menores, 
permitindo sua absorção pelo organismo;
III . são eucariontes, unicelulares ou multicelulares;
IV . são utilizados na produção industrial de iogurtes;
V . possuem glicogênio como reserva nutritiva;
VI . alguns são utilizados para produção de antibióticos.
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A) I, III, VI e V

B) II, III, V e VI

C) II, III e IV

D) II e V

E) I e IV
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04. (PUC-Campinas/2017-2) Os fungos já foram considerados vegetais e, de
fato, ambos apresentam algumas características em comum. No entanto,
apenas fungos apresentam:

A) células com complexo golgiense.
B) formação de ATP na cadeia respiratória.
C) membrana celular lipoproteica.
D) via glicolítica no citoplasma celular.
E) glicogênio como reserva energética.
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05. Observe a figura seguinte que representa a estrutura de 
um fungo:
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Em relação a essa estrutura, assinale a afirmativa incorreta:
A) Durante o processo de reprodução sexuada de muitas espécies de fungos, 
formam-se hifas especiais que crescem em agrupamentos compactos 
formando a estrutura III.
B) Os fungos multicelulares são constituídos por filamentos microscópicos 
ramificados denominados de hifas que são as estruturas indicadas em II.
C) As hifas podem ser de dois tipos: hifas cenocíticas que são filamentos 
contínuos sem divisões transversais e hifas septadas que apresentam paredes 
transversais.
D) O conjunto de hifas forma o micélio, representado pela estrutura III, que irá 
constituir o corpo do fungo multicelular.


