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 Exercícios de Monera e Principais Bacterioses 
 
1. (Fuvest) O organismo A é um parasita intracelular constituído por uma cápsula protéica que 
envolve a molécula de ácido nucléico. O organismo B tem uma membrana lipoprotéica revestida 
por uma parede rica em polissacarídeos que envolve um citoplasma, onde se encontra seu 
material genético, constituído por uma molécula circular de DNA. Esses organismos são 
respectivamente: 

a) Uma bactéria e um vírus. 
b) Um vírus e um fungo. 
c) Uma bactéria e um fungo. 
d) Um vírus e uma bactéria. 
e) Um vírus e um protozoário. 

 
 
2. (FSJT) Na célula bacteriana (procarionte) falta: 

a) Mesossomo. 
b) Membrana plasmática. 
c) Complexo de Golgi. 
d) Parede celular. 
e) Cromatina. 

 
 
3. (UFMG) Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino 
Monera? 

a) Ausência de núcleo e presença de clorofila. 
b) Ausência de carioteca e presença de síntese protéica. 
c) Incapacidade de síntese protéica e parasitas exclusivos. 
d) Presença de um só tipo de ácido nucléico e ausência de clorofila. 
e) Ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA. 

 
 
4. (UFRJ) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e depois assinale a alternativa que 
contenha a sequência correta: 
 
Coluna I 

1. bacilos 
2. estreptococos 
3. estafilococos 
4. tétrades 
5. sarcina 
6. espirilos 

 
Coluna II 
( ) cocos em grupos densos 
( ) cocos em grupos aproximadamente cúbicos 
( ) cocos em fileira 
( ) filamentos helicoidais 
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( ) bastonete reto em geral de 1 a 15 micra 
( ) cocos em grupo de quatro 

a) 3-2-5-6-1-4 
b) 3-5-2-6-1-4 
c) 3-5-2-1-6-4 
d) 3-5-2-6-4-1 
e) 3-5-1-2-4-6 

 
 
5. (UEL) Uma dose inicial de um certo antibiótico é ingerida por um paciente e, para que seja 
eficaz, é necessária uma concentração mínima. Considere que a concentração do medicamento, 
durante as 12 primeiras horas, medida em miligramas por litro de sangue, seja dada pela função 
cujo gráfico é apresentado a seguir: 

 
Considere as afirmativas a seguir: 
I. Se a concentração mínima for de 20 mg/l, então o antibiótico deve ser ingerido novamente após 
8 horas. 
II. A concentração de antibiótico no sangue cresce mais rápido do que decresce. 
III. A concentração máxima de antibiótico ocorre aproximadamente 3 horas após a ingestão. 
IV. O gráfico da função, durante essas 12 horas, representa uma função bijetora. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

 
 
6. (UEL) O tratamento de infecções bacterianas foi possível com a descoberta dos antibióticos, 
substâncias estas capazes de matar bactérias. Como exemplos de mecanismos de ação dos 
antibióticos, podemos citar: 
Ação I: inibe a enzima responsável pelo desemparelhamento das Atas do DNA. 
Ação II: inibe a ligação da RNA polimerase, DNAdependente. 
Ação III: ao ligar-se a subunidade ribossomal inibe a ligação do RNA transportador. 
Quanto à interferência direta dessas ações nas células bacterianas, é correto afirmar: 

a) Ação I inibe a duplicação do DNA, impedindo a multiplicação da célula. 
b) Ação II inibe a tradução, interferindo na síntese de DNA bacteriano. 
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c) Ação III inibe a transcrição do RNA mensageiro. 
d) Ações I e III inibem a síntese de ácidos nucleicos. 
e) Ações II e III inibem a síntese de proteínas bacterianas. 

 
 
7. (UEL) Texto I 
É preciso compreender que a vacinação é um objeto de difícil apreensão, constituindo-se, na 
realidade, em um fenômeno de grande complexidade onde se associam e se entrechocam 
crenças e concepções políticas, científicas e culturais as mais variadas. A vacinação é também, 
pelas implicações socioculturais e morais que envolve, a resultante de processos históricos nos 
quais são tecidas múltiplas interações e onde concorrem representações antagônicas sobre o 
direito coletivo e o direito individual, sobre as relações entre Estado, sociedade, indivíduos, 
empresas e países, sobre o direito à informação, sobre a ética e principalmente sobre a vida e a 
morte. 

(Adaptado de: PORTO, A.; PONTE, C. F. Vacinas e campanhas: imagens de uma história a ser 
contada. História, Ciências, Saúde. Manguinhos, vol. 10 (suplemento 2). p. 725-742. 2003.) 

 
Texto II 
No Brasil a vacina esteve no centro de um grande embate social no início do século XX, 
denominado Revolta da Vacina, ilustrado na charge abaixo. 

 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. As vacinas podem ser produzidas a partir de microorganismos atenuados ou mortos, toxinas 
neutralizadas, ou simplesmente utilizando componentes de cápsula, membrana ou parede 
bacterianas. 
II. A vacina inativada é aquela em que o vírus encontra-se vivo, porém, sem capacidade de 
produzir a doença, e a vacina atenuada é aquela que contém o vírus morto por agentes químicos 
ou físicos. 
III. Malária, tuberculose e tétano são doenças virais; caxumba, dengue e sarampo são doenças 
bacterianas, todas controladas por vacinação. 
IV. A imunização é um processo pelo qual se adquire imunidade ou proteção contra uma 
determinada doença infecciosa, seja após adquirir a doença ou mediante a administração de 
vacina. 
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Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
 
8. (VUNESP-2006) Um paciente apresentava uma grave infecção bacteriana. Antes da medicação 
ser administrada, quatro diferentes antibióticos foram testados quanto à eficácia em controlar essa 
infecção. Nesse teste, uma amostra do material infectado foi semeada em uma placa contendo os 
nutrientes necessários à multiplicação bacteriana. Nessa placa, foram colocados quatro pequenos 
discos de papel que apresentavam, cada um deles, um diferente antibiótico. A figura representa 
esse teste. Os círculos de 1 a 4 representam os discos com antibiótico. 

 
A zona escura representa a área da placa na qual houve crescimento bacteriano. 
a) Qual(is) o(s) antibiótico(s) mais indicado(s) para combater a infecção desse paciente? 
Justifique. 
b) Considerando o(s) antibiótico(s) que você indicou, sugira o modo pelo qual poderia(m) atuar 
sobre as bactérias, controlando a infecção. 
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 Gabarito 

 
1. D 
2. C 
3. B 
4. B 
5. B 
6. A 
7. B 
8. a) Os antibióticos de números 1 e 4 são os mais indicados. Isto porque, conforme se observa 
na ilustração, essas drogas provocaram uma maior área clara em torno desses discos, mostrando 
ausência de crescimento bacteriano. 
b) De modo geral, os antibióticos inibem a proliferação das bactérias, dificultando sua reprodução 
ou destruindo-as. Dessa forma, o organismo tem maior facilidade no combate à infecção, por 
meio do sistema imunológico. 
 


