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Reino Fungi 
Vídeos sugeridas:  

 Videoaula - https://youtu.be/XOm95hMTXUw 

 Os fungos e a descoberta da penicilina - https://youtu.be/cmJqinVRSb4 

 Você sabia que leveduras não servem só para fazer pão? - https://youtu.be/lOP2MdoAnT4 

 

Exemplos de fungos: mofos, bolores, cogumelos, orelhas-de-pau e leveduras. 

 

Características gerais: 

 

 Vivem em ambientes quentes e úmidos. 

 Suas células eucariontes têm parede celular 

formada de quitina.  

 São unicelulares (leveduras) ou pluricelulares e 

nestes o corpo é formado pelo micélio, um 

conjunto de hifas (filamentos formados por 

células enfileiradas).  

 A nutrição é do tipo heterotrófica, ocorre por meio de enzimas digestivas que quebram o alimento, presente 

no ambiente, em moléculas menores que posteriormente são absorvidas pelas hifas. Por isso, esse tipo de 

nutrição é conhecida como nutrição heterotrófica por absorção. De acordo com a forma como obtém seu 

alimento, podem ser classificados como:   

a) Decompositores: nutrem-se da matéria orgânica do corpo de organismos mortos ou de partes desses 

organismos (frutos, folhas, pelos etc.).  

b) Parasitas: vivem às custas de outro ser vivo, prejudicando-o ou até matando. Provocam doenças em 

vegetais e animais, como as micoses. 

a)  Mutualistas: associam-se a outros seres vivos e ambos se beneficiam desta relação. Ex. líquens (algas 

e fungos) e micorrizas (fungos e raízes de vegetais). Em ambos os casos, os fungos dão melhores 

condições de sobrevivência a alga ou ao vegetal, eles em troca fornecem alimento produzidos por 

durante a fotossíntese. 

b) Comensais: vivem às custas de outro ser vivo, beneficiando-se; porém sem prejudicá-lo ou beneficiá-

lo. 

  Respiração aeróbica ou anaeróbica. 

Alguns fazem fermentação alcoólica, 

produzindo álcool. 

 Reprodução assexuada (brotamento nas 

leveduras ou esporos assexuados nos 

pluricelulares) ou sexuada (esporos 

sexuados nos cogumelos). 

 

 

 

Fungo unicelular Fungo pluricelular 

 
 

Brotamento nas leveduras Após a germinação os esporos (assexuados 

ou sexuados) originam novos micélios. 

 
 

https://youtu.be/XOm95hMTXUw
https://youtu.be/cmJqinVRSb4
https://youtu.be/lOP2MdoAnT4


Importância ecológica e utilidade dos fungos: 

 Muitos são decompositores da matéria orgânica e junto com as bactérias decompositoras participam da 

reciclagem da matéria orgânica no meio ambiente, tornando o solo fértil para os vegetais. 

 Alguns provocam doenças. Micoses como a frieira ou pé-de-atleta, tinha, candidíase, unheiro, pano branco; 

ferrugens (fungos que parasitam as folhas de vegetais), etc. 

 Alguns são utilizados pelo ser humano como alimento ou no processo de fabricação de alimentos, bebidas, 

medicamentos e diversas substâncias úteis. Exemplos: cogumelos comestíveis (champignon, shiitake, 

shimeji), pães, massa de pizza, cerveja, queijos “fungados”, álcool etílico, penicilina (1º antibiótico), etc. 

 

Exercícios: 

 

1) Quais os tipos de hábito de vida encontrado entre os fungos? Dê exemplos. 

 

 

 

 

2)  Porque os fungos são considerados peças-chave no meio ambiente? 

 

 

 

 

 

3) Cite três doenças provocadas por fungos. 

 

 

 

 

4) “Uma laranja podre, apodrece as outras”. O ditado usado quando se quer dizer que más companhias podem 

ser prejudiciais é fruto de uma longa observação. No primeiro dia percebemos que uma pequena região da 

laranja está amolecida1. A região vai aumentando e um dia depois fica esbranquiçada, como se estivesse 

coberta por um emaranhado de fios algodão2. Depois de mais um dia onde estava branco fica verde e solta um 

pó bem fininho3. Estas cenas demonstram como os fungos se alimentam4 e produzem esporos que serão 

espalhados pelo ar, e quando caírem num ambiente propício, iniciarão um novo ciclo de vida fúngico enquanto 

apodrecem outra laranja5. 

 

Correlacione as frases sublinhadas (números 1-5) com as frases abaixo: 

(     )  Reprodução assexuada através da produção de esporos 

(     )  Processo de deterioração de alimentos por fungos decompositores. 

(     )  A digestão externa por enzimas do fungo destroem as células da laranja. 

(     )  O micélio é o corpo dos fungos e é formado por um conjunto de hifas. 

(     )  Nutrição heterotrófica com absorção de nutrientes do meio onde vivem.  

 


