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Vírus 

 
São organismos acelulares, ou seja, não possuem 

organização celular. Também são considerados parasitas 

intracelulares obrigatórios, pois dependem do hospedeiro para 

se desenvolver e reproduzir, já que não apresentam 

metabolismo próprio.  

Devido a isso, muito se discute sobre a questão acerca 

da definição de vida e se os vírus fazem parte desse grupo, 

pois, enquanto para alguns estudiosos eles são apenas 

partículas infecciosas, para outros, uma vez que se reproduzem 

e sofrem mutações genéticas, estão inclusos na categoria dos 

seres vivos. 

 

Composição química:  

 

São formados por ácidos nucleicos, RNA (ácido 

ribonucleico) ou DNA (ácido desoxirribonucleico), 

envolvidos por uma cada proteica chamada de capsídeo. 

 
Envelope viral: é uma bicamada lipídica com proteínas, 

geralmente glicoproteínas. A membrana é adquirida da célula 

hospedeira infectada no momento da saída da partícula viral 

desta. As glicoproteínas virais do envelope, por estarem 

expostas na superfície do vírus, constituem os principais 

antígenos virais, ajudando na fixação do mesmo nas células.  

 

 

 

Tipos virais: 

 

• Adenovírus: São vírus do tipo DNA, a transmissão do 

mesmo ocorre por contato direto, sendo que o mesmo ainda 

pode ser transmitido através da água. 

• Retrovírus: São vírus do tipo RNA (transcriptase reversa) a 

transmissão pode acontecer através do contato sexual, pelo 

sangue, transfusões ou utilização de seringas contaminadas 

por exemplo. 

• Arbovírus: São vírus que tem como agente transmissor 

artrópodos, como por exemplo o mosquito do gênero Aedes 

que transmite o vírus da dengue, da febre amarela, zika e 

chikungunya. 

 

Reprodução:  

 

Lítico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisogênico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reino Monera: Bactérias 

 

A partir de 1977, com estudos de C. Woese, passaram 

a existir 3 domínios: Archaea, Eubacteria e Eukarya. Nos 

dois primeiros são distribuídos os procariotas (bactérias, 

protozoários e algas unicelulares), e no outro estão todos os 

eucariotas (fungos, plantas e animais). 

 

 
 

Seres unicelulares e procariontes, as bactérias são 

classificadas no Reino Monera. Existem milhares de espécies 

conhecidas que apresentam formas, habitats e metabolismo 

diferentes. 

 

Importância das bactérias:  

 

• Na natureza, as bactérias participam do Ciclo do 

Nitrogênio, ajudando em diversas etapas. 

•  São usadas para produção de alimentos, como na 

fabricação de iogurtes, queijos e coalhadas, em que se 

utiliza os lactobacilos. Ainda para produzir o glutamato 

(usado em temperos) e o vinagre. 

• Na indústria farmacêutica, são produzidos antibióticos e 

vitaminas a partir de bactérias. 

• Com a engenharia genética, é possível usar bactérias 

geneticamente modificadas (em que se introduz genes 

humanos) para produzir proteínas humanas, como 

hormônio do crescimento e insulina. 

• Também é possível introduzir bactérias do gênero 

Pseudomonas em ambientes poluídos para 

descontaminação. Elas agem oxidando compostos 

orgânicos nocivos e tornando-os inofensivos. Esse 

processo é chamado de biorremediação. 

 

Composição celular:  

 

A célula bacteriana é procariótica, ou seja, seu 

material genético fica disperso no citoplasma e é constituído 

de uma molécula circular de DNA, chamada nucleoide, mas 

além do nucleoide, pode haver também moléculas adicionais 

de DNA circular, os plasmídeos. A presença dos plasmídeos 

ajuda a defender as bactérias da ação de antibióticos, pois 

contêm genes resistentes. 

 

Revestindo a célula bacteriana está a membrana 

plasmática, que delimita o citoplasma e mais externamente um 

envoltório rígido, a parede bacteriana, que protege a célula 

contra a entrada de água por osmose, que faria a bactéria 

estourar. Também no citoplasma, há diversos ribossomos que 

produzem proteínas. 

 

 
 

Formas bacterianas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrição bacteriana: 

 

• Fotoautotróficas – são fotossintetizantes, utilizam o carbono 

do CO2. 

• Foto-heterotróficas – utilizam a luz como energia, mas 

precisam de outros organismos para retirar o carbono.  

• Quimioautotróficas – faz oxidação de moléculas inorgânicas 

para obter energia, utiliza carbono atmosférico. 

• Quimio-heterotróficas – parasitas saprofágicas, obtém tanto 

energia, quanto carbono de outros indivíduos. 

 

 



Respiração bacteriana:  

 

• Aeróbicas obrigatórias – fazem uso do oxigênio em suas 

reações. 

• Microaerófilas – crescem em baixa quantidade de oxigênio. 

• Anaeróbicas facultativas – podem viver na presença ou na 

ausência de oxigênio.  

• Anaeróbicas estritas – não conseguem lidar com oxigênio. 

 

Reprodução bacteriana: 

 

- Bipartição 

 

 
 

- Transformação 

 

 
 

- Transdução  

 

 

- Conjugação 

 

 
 

Arqueobacterias 

 

As arqueas metanogênicas podem ser utilizadas para 

auxiliarem na decomposição do lixo orgânico e na estação de 

tratamento de esgotos. 

Além disso, ao produzir metano, que pode ser 

aproveitado como combustível, podem contribuir na geração 

de uma fonte de energia alternativa. 

 

• Metanogênicas – suportam altas temperaturas, vivem em 

pântanos, fendas vulcânicas no fundo do mar, rúmem de 

animais, etc. São anaeróbicas. 

• Halófilas – vivem em locas com altas concentrações de sal. 

São fotossintetizantes aeróbicas. 

• Sulforredutoras – capazes de metabolizar elementos 

associados ao enxofre. São de regiões próximas a fendas 

vulcânicas e anaeróbicas. 

• Termoacidófilas – mostram preferência por ambientes 

extremamente ácidos. São anaeróbicas quase sempre. 

 

 

 

 

 

 


