
 

 
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II – CIÊNCIAS – 7º ANO  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 4: BACTÉRIAS 

  

NOME:____________________________________________________________________Turma:______ 
 

Texto: Bactérias: mocinhas ou vilãs? 

 

As bactérias são organismos microscópicos que 

apresentam apenas uma célula e não possuem núcleo (são 

procariotas). São organismos extremamente bem-sucedidos, 

sendo encontrados nos mais variados ambientes. 

 Faça o esquema de uma célula 

Procariota! 

 

Normalmente nós associamos as bactérias às doenças que essas podem causar. A tuberculose, 

tétano, cárie são exemplos de doenças causadas por bactérias patogênicas. Entretanto, muitos destes 

micro-organismos unicelulares desempenham funções muito importantes para o meio ambiente e à vida 

humana.  

 

1. Bactérias decompositoras 

Bactérias decompositoras, por exemplo, ao se alimentarem da 

matéria orgânica sem vida a transformam em sais minerais, que são 

compostos mais simples. Junto com os fungos, que também são 

decompositores, exercem um papel de extrema importância para a 

manutenção da vida na Terra. Eles reciclam a matéria! Ou seja, 

enriquecem o solo com nutrientes que servem de adubo para as 

plantas.  

 

2. Bactérias e o ciclo do Nitrogênio  

 Além do processo de decomposição, as bactérias são 

importantes para o meio ambiente por participarem do 

ciclo do nitrogênio, elemento essencial para os seres 

vivos. Esse precioso elemento é encontrado em grande 

quantidade na forma de gás nitrogênio (N2) na 

atmosfera. Só que não conseguimos usar esse 

nitrogênio gasoso. Mas bactérias muito especiais que 

vivem no solo são capazes de transformar o nitrogênio 

gasoso em compostos nitrogenados. Essas bactérias 

fixadoras de nitrogênio enriquecem o solo com 

compostos nitrogenados, que são usados pelas plantas. Ou seja, elas fertilizam o solo! De forma indireta, 

quando nos alimentamos de vegetais, também aproveitamos os compostos nitrogenados. 

 

3. Bactérias Fermentadoras e a Indústria Alimentícia 

Ainda há as bactérias fermentadoras que são aquelas que degradam parcialmente o açúcar, 

podendo resultar em diversos produtos que são úteis para nós. Dependendo da origem do açúcar e do 

micro-organismo que desempenhou tal função, a fermentação pode produzir ácido lático e o ácido acético. 

Com a ajuda dessas bactérias fermentadoras são fabricadas coalhadas, iogurtes e vinagre.  



4. Bactérias da microbiota 

Outras espécies de bactérias fermentadoras, ainda, podem viver 

de forma mutualística em nosso organismo. Você já ouviu falar sobre a 

flora intestinal? Essas bactérias do bem vivem harmoniosamente em 

nosso corpo e fazem parte do que chamamos de microbiota. São essas 

bactérias do bem que colonizam nosso intestino e pele. Elas controlam a 

população de outros micro-organismos, inclusive os causadores de 

doenças (patogênicos), impedindo que eles se instalem em nosso corpo. 

Também produzem vitaminas importantes para nós. 

5. As cianobactérias 

E por fim, há as incríveis cianobactérias que possuem clorofila, a mesma substância presente nas 

plantas e nas algas. Graças à clorofila as cianobactérias fazem fotossíntese, um processo que produz 

alimento utilizando a energia do sol! Por esse processo também é produzido o gás O2. Assim como as 

plantas e as algas, as cianobactérias são produtoras na cadeia alimentar. Isso significa que são a base de 

ecossistemas e sem os produtores não haveria alimento para os consumidores. 

 

Sugestão de material: 

Bactérias: o que são? Onde vivem? O que fazem?   https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reino-monera.htm 

 

Responda 

1. As bactérias são organismos unicelulares ou pluricelulares? __________________________________ 

2. As bactérias são seres vivos formados por qual tipo de célula: procariota ou eucariota? _____________ 

3. O que é decomposição e qual a sua importância para o solo? 

 

 

 

 

4. Qual o nome das bactérias clorofiladas e qual processo elas realizam? 

 

 

 

 

5. Explique o que é microbiota e a sua importância para a manutenção da boa saúde. 

 

 

 

 

6. O que são antibióticos?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqrkP7QTDQQ
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reino-monera.htm

