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Nós estudamos o conteúdo sobre 

TAXONOMIA.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

 Conteúdo: Reino Monera.

 Recursos: Slides.

 Atividades em sala: Exercícios de fixação



Questão – 01

Gabarito – D

Ao andar por uma área de Cerrado, um rapaz avistou algumas árvores típicas da região.

Dentre elas, o Pequi (Caryocar brasiliense), árvore muito conhecida em virtude da utilização

do seu fruto na culinária; uma linda palmeira chamada de Buriti (Mauritia flexuosa) e um

florido Ipê roxo (Handroanthus impetiginosus).

A respeito dessas três espécies, é possível concluir que:

a) Essas árvores possuem o mesmo gênero.

b) Essas árvores são da mesma espécie.

c) Essas árvores apresentam o mesmo epíteto específico.

d) Essas árvores não pertencem ao mesmo gênero e, consequentemente, à mesma espécie.

e) Essas árvores não pertencem ao mesmo reino.
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Questão – 02

Gabarito – B

Assinale a alternativa em que o nome científico da ararinha-azul encontra-se de acordo
com as regras de nomenclatura binomial:

a) Cyanopsitta Spixii
b) Cyanopsitta spixii
c) syanopsitta spixii
d) Cyanopsitta spixii
e) Cyanopsitta Spixii
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Questão – 03

Gabarito – A

A respeito das regras de nomenclatura binomial, marque a alternativa INCORRETA.

a) O nome científico de uma espécie deve ser composto obrigatoriamente por três

nomes: o gênero, o epíteto subespecífico e o epíteto específico.

b) Todos os nomes científicos devem vir destacados no texto em itálico ou sublinhados.

c) O gênero deve ser escrito com inicial maiúscula.

d) O epíteto específico deve ser escrito com letra minúscula.

e) Todo ser vivo deve possuir um nome científico.
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CARACTERÍSTICAS

• Possui seres Unicelulares

• Todos os seres desse reino são Procariontes, e o reino Monera é o único reino 
Procarionte da Terra

• Possui seres Anaeróbios e Aeróbios

• Possui seres Heterótrofos e Autótrofos

• Possuem Parede Celular composta por Peptídeoglicanos

• Exemplo de seres desse reino: Árqueas, Bactérias e Cianobactérias (antigas algas 
Azuis)

• Doenças Bacterianas
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MORFOLOGIA GERAL
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CLASSIFICAÇÃO

• Arqueobactérias:

• produtoras de gás metano;

• Eubactérias

• micoplasmas: sem parede celular,

• gram-positivas e gram-negativas: com parede celular;

• Cianobactérias

• também chamadas de algas azuis, são fotossintetizantes.1
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http://paulobiologiaifms.files.wordpress.com/2012/03/reino_monera.pdf


ARQUEOBACTÉRIAS

• são anaeróbias (não utilizam oxigênio);

• habitam ambientes extremos: fontes termais (águas com elevadas temperaturas), 
locais com pH muito baixo;

• produtoras de metano.2
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http://www.baixa.la/arquivos/9805962


MICOPLASMAS

• não apresentam parede celular;

• são as menores células conhecidas;

• são heterotróficos;

• são encontrados em esgotos, no solo;

• capazes de realizar o parasitismo intracelular;

• são conhecidos pela sigla PPLO 
(pleuro-pneumonia like organism).
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CIANOBACTÉRIAS

• conhecidas como cianofícias ou algas azuis;

• autotróficas;

• apresentam clorofila;

• são fotossintetizantes

• armazenam lipídios, proteínas e amido;

• são fixadores de nitrogênio.2
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http://www.baixa.la/arquivos/9805962


MORFOLOGIA DAS BACTÉRIAS

• esféricas: cocos;

• bastonetes: bacilos;

• espiraladas: espirilos e espiroquetas (mais alongadas);

• em formato de vírgula: vibriões;

• diplococos: dois cocos;

• sarcinas: oito cocos formando um cubo

• estreptococos: cocos alinhados formando fileiras;

• estafilococos: cocos reunidos em forma de cacho;

• diplobacilos: bacilos reunidos dois a dois;

• estreptobacilos: bacilos alinhados em cadeias.1
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http://paulobiologiaifms.files.wordpress.com/2012/03/reino_monera.pdf


REPRODUÇÃO DAS BACTÉRIAS

• Assexuada:

• Cissiparidade ou bipartição

• Esporulação (que forma estruturas chamadas 
endosporos)1
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http://paulobiologiaifms.files.wordpress.com/2012/03/reino_monera.pdf


REPRODUÇÃO DAS BACTÉRIAS

• Sexuada:

• Recombinação genética:

• leva à formação de novos indivíduos com 
características diferentes, resultante da mistura de 
material genético;

• pode ocorrer de três maneiras:

• transformação,

• transdução,

• conjugação.1
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http://paulobiologiaifms.files.wordpress.com/2012/03/reino_monera.pdf


REPRODUÇÃO DAS BACTÉRIAS

• Sexuada: transferência genética por transformação

• A bactéria receptora capta do meio pedaços de DNA livres procedentes de 
outras bactérias já mortas.

• Normalmente a célula incorpora em cada transformação uma pequena 
quantidade de genes.2
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http://www.baixa.la/arquivos/9805962


REPRODUÇÃO DAS BACTÉRIAS

• Sexuada: transferência genética por conjugação

• Há transferência de DNA de uma bactéria para 
outra através de um pili sexual.

• Esse mecanismo de recombinação requer 
contato próximo entre as bactérias envolvidas.

• Após o processo, as células se separam, a 
bactéria receptora se reproduz 
assexuadamente, originando células-filhas 
com material genético recombinado.2
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http://www.baixa.la/arquivos/9805962


REPRODUÇÃO DAS BACTÉRIAS

• Sexuada: transferência genética por transdução

• O transmissor dos genes é um vírus bacteriófago. Ele inicia um ciclo lítico 
durante o qual incorpora pedaços do DNA de seu hospedeiro ao seu próprio 
DNA e os transfere a uma célula quando a infecta.2
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http://www.baixa.la/arquivos/9805962


DOENÇAS BACTERIANAS

Botulismo

• Agente etiológico:

• Clostridium botulium

• Transmissão:

• Ingestão de alimentos enlatados
com a toxina botulínica.

• Sintomas:

• Paralisia muscular, pois bloqueia
a transmissão de impulsos
nervosos.3

• Profilaxia:

• cuidados na conservação de alimentos;

• Recusa de latas de conservas
abauladas e com odores suspeitos;

• tratamento feito com antibióticos.3
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http://www.brasilescola.com/doencas/botulismo.htm
http://www.brasilescola.com/doencas/botulismo.htm


DOENÇAS BACTERIANAS

Hanseníase ou lepra

• Agente etiológico:

• Mycobacterium leprae

• Transmissão:

• Contato direto com secreções 
contaminadas de pessoas doentes, 
na pele e mucosa.

• Sintomas:

• lesões cutâneas,

• perda da sensibilidade,

• manchas na pele.4

• Profilaxia:

• educação sanitária,

• tratamento dos doentes 
com antibióticos.4
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http://www.brasilescola.com/doencas/hanseniase.htm
http://www.brasilescola.com/doencas/hanseniase.htm


DOENÇAS BACTERIANAS

Meningite meningocócita

• Agente etiológico:

• Neisseria meningitidis

• Transmissão:

• vias respiratórias por inalação de partículas contaminadas por 
saliva ou secreção nasal de portadores de bactéria.

• Sintomas:

• febre alta,

• dores de cabeça,

• rigidez dos músculos da nuca

• Vômitos,

• septicemia com manchas na pele,

• hemorragias digestivas.5

• Profilaxia:

• evitar ambientes 
fechados com 
aglomeração de 
pessoas,

• isolar os doentes,

• Vacinação,

• tratamento feito com 
antibióticos.5
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http://www.brasilescola.com/doencas/meningite.htm
http://www.brasilescola.com/doencas/meningite.htm


DOENÇAS BACTERIANAS

Tétano

• Agente etiológico:

• Clostridium tetani

• Transmissão:

• são encontrados no solo,

• podem penetrar no corpo, quando ocorre 
uma lesão por objetos contaminados.

• Sintomas:

• fortes contrações musculares,

• parada respiratória e cardíaca,

• Febre,

• muitas dores nos músculos.6

• Profilaxia:

• vacinação com reforço a cada 10 anos,

• tratamento com sedativos, relaxantes
musculares, antibióticos e soro
antitetânico.6

22

http://www.brasilescola.com/doencas/tetano.htm
http://www.brasilescola.com/doencas/tetano.htm
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01. Como funciona a reprodução bacteriana de conjugação?
a) Com a inserção do material genético do vírus bacteriófago, causando uma transformação no
genoma bacteriano
b) Através da duplicação por mitose
c) Por meio da absorção de gene feita por uma bactéria não capsulada em uma capsulada
morta.
d) Através da transferência do plasmídio de uma bactéria para outra, por meio do contato entre
suas fimbrias.
e) Por meio do processo conhecido como esporulação, onde um esporo criado por uma
bactéria fica disperso no meio até que as condições não sejam extremófias para ela.

02. Me dê um exemplo de bactérias quimioautotróficas fundamental para o ciclo
biogeoquímico do nitrogênio?
a) Ferrobactérias
b) Nitrificantes
c) Nitrogenadas
d) Saprófitas
e) Cianobactérias
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03. A espécie humana vêm de uma arvore fitogenética criada por Carl Woese, que cunhou a
estudo do Domínio, acrescido no estudo taxonômico DOREFICOFAGE, com base nisso, qual é o
domínio em que o Homem contemporâneo se originou?
a) Eukarya
b) Bactéria
c) Archea
d) Animal
e) Monera

04. O cromossomo bacteriano tem característica:
a) Espiralizada
b) Muito condensado
c) de ligação com histonas
d) Circular
e) Solto no fluído membranoso
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Nós estudamos o conteúdo sobre REINO 

MONERA.


