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1. Os microrganismos são seres formados por apenas uma célula, ou que sejam muito pequenos, invisíveis 
ao olho humano [...]

Disponível em: <www.cpt.com.br/cursos-gastronomia-segurancaalimentar/artigos/voce-sabe-o-que-sao-os-microrganismos>. 
Acesso em: 27 fev. 2020.

Se os microrganismos são seres tão pequenos que não podem ser vistos, como foram descobertos?

2. Os microrganismos estão por toda parte: no ar, no solo e até dentro de outros seres vivos. Alguns funcionam 
como “policiais sanitários” da natureza, decompondo materiais biodegradáveis. Há microrganismos do 
grupo das bactérias que a indústria utiliza na produção de alimentos [...], de medicamentos (antibióticos), 
de vacinas e de vitaminas. [...] Mas entre os microrganismos também existem aqueles que causam 
doenças ou infecções. 

Revista Redescobrir Ciências. Eduardo Martins e Janeth Wolff. Ed. FTD.

Cite o nome de quatro tipos de microrganismos que podem ser encontrados no meio ambiente.

3.                              Microrganismos unidos deixam rios e lagos mais limpinhos!

Pesquisadores de Brasília e Minas Gerais descobriram um “casal” de microrganismos que poderá dar 
uma forcinha ao meio ambiente! [...] Unidos, eles conseguem separar da água metais pesados como o 
mercúrio, o ouro e o chumbo e, assim, descontaminar rios e lagos de resíduos industriais. Ainda não se 
sabe muito sobre esse “casal” do bem: os pesquisadores afirmaram apenas que se trata de uma bactéria 
e uma levedura (certo tipo de fungo). 

Disponível em: <www.canalkids.com.br/central/arquivo/meio_casal.htm>. Acesso em: 3 abr. 2020.

Por que os pesquisadores querem utilizar os microrganismos em esgotos e reservatórios? Quais tipos de 
microrganismos são citados no texto acima?
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4. Leia as frases a seguir e identifique o microrganismo de acordo com as características expressadas em 
cada frase.

I) São unicelulares e apresentam formatos e tamanhos variados como: bacilo, esférico e espiral.

II) Não é formado por célula e depende de outro ser vivo para se reproduzir. 

5.                                                                 Como se forma o chulé

O chulé é uma especie de pum emitido por bactérias que se alojam nos nossos pés. Depois de se alimentarem 
de pedacinhos de pele morta e do suor acumulado nos pés, as bactérias eliminam compostos químicos 
que causam o fedor característico.

Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-se-forma-o-chule/>. Acesso em: 27 fev. 2020.

Retire do texto o nome do microrganismo que causa o chulé.

6. O lixo jogado nas ruas contribui para os alagamentos, porque entope os bueiros e faz os córregos 
transbordarem. 

 

Quando alagamentos acontecem, as pessoas correm maior risco de pegar doenças. Por quê?
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7. Existem diversas doenças que são causadas por microrganismos. 

Escreva quais microrganismos causam as doenças a seguir: leptospirose, malária e resfriado. 

8. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário que pode acometer o homem e o cachorro.   
É uma doença perigosa e, se não tratada, pode levar à morte. 

Explique como ocorre a transmissão da leishmaniose.

9. Analise a imagem a seguir.
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Explique como o inseto conhecido como barbeiro transmite a doença de Chagas ao ser humano.

10. Uma pessoa gripada geralmente tem febre alta, além de dores no corpo, mal-estar e aquela vontade de 
ficar na cama o dia inteiro. Bem chato, né? Mas, para compensar, o “gripado” não fica com o nariz tão 
entupido, e nem sempre tem dor de garganta.

Disponível em: <www.canalkids.com.br/saude/vocesabia/janeiro03.htm>. Acesso em: 3 abr. 2020. (Adaptado.)

Como a gripe é transmitida? Qual microrganismo causa esta doença?


