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MORFOLOGIA E CITOLOGIA BACTERIANA 
 
1- Quais são os aspectos que poderemos classificar a morfologia bacteriana. 

- Forma 
- Arranjo 
- Tamanho 

Tamanho 
2- Qual a vantagem das UFCs de menor tamanho? 
 Maior eficiência na troca de nutrientes, maior velocidade de crescimento e 
maior dispersão no ambiente.  
0,5 - 5um. 

Forma 
 
3- Quais as formas que normalmente as bactérias assumem? 
 
Esférica: cocos. Grupo homogêneo em relação ao tamanho, sendo células menores 
(0,8 a 1,0 um). Imóveis. 
Cilíndrica: bacilos. Móveis ou imóveis. Podem ser longos ou delgados, pequenos ou 
grossos, extremidade reta ou arredondada.  
Espiralada: com espirilos. Possuem corpo rígido e se movem a custa de flagelos 
externos.  
Espiroquetas: são flexíveis e podem se mover a custa do citoplasma.  
Formas de transição: cocobacilos e vibrião. 
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4- O que é pleomorfismo? 
 População mista de células com diferenças morfológicas devido a diferentes 
condições de vida. A maioria são monomórficas, mas condições ambientais podem 
alterar a forma das bactérias, dificultando sua identificação. 
 

Arranjo 
5-  Quais os tipos de arranjos o formato cocos pode estar? 
Diplococos: cocos agrupados aos pares. Ex: Neisseria. 

 
Imagem retirada de: http://www.ufjf.br/microbiologia/files/2013/05/Morfologia-E-

Citologia-Bacteriana-2018-BAC1.pdf 
 
Tétrades: agrupados de 4 cocos. Sarcina: 8 cocos em forma cúbica 

 
Imagem retirada de: http://www.ufjf.br/microbiologia/files/2013/05/Morfologia-E-

Citologia-Bacteriana-2018-BAC1.pdf 
 
Estreptococos: cocos agrupados em cadeia. Ex: Streptococcus 
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Imagem retirada de: http://www.ufjf.br/microbiologia/files/2013/05/Morfologia-E-

Citologia-Bacteriana-2018-BAC1.pdf 
 
Estafilococos: Estafilococos: cocos em arranjos irregulares. Ex: Staphylococcus 

I  
Imagem retirada de: http://www.ufjf.br/microbiologia/files/2013/05/Morfologia-E-

Citologia-Bacteriana-2018-BAC1.pdf 
 
6- Quais os tipos de arranjos o formato bacilo pode estar? 
Isolado, Diploisolado, Estreptobacilo e Paliçada 
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Imagem retirada de: http://www.ufjf.br/microbiologia/files/2013/05/Morfologia-E-

Citologia-Bacteriana-2018-BAC1.pdf 
 

Parede celular 
7- Fale das características gerais de uma parede celular bacteriana. 

- Complexa e semirrígida (responsável pela forma). 
- Impede que a célula estoure em decorrência da pressão do turgor. 
- Ponto de ancoragem de flagelos e fímbrias. 
- Feitas de peptideoglicano (mureína) 
- Permeável seletivamente 
- Macromolécula complexa (heteropolissacarídeo) 
- N-acetilglicosamina(NAG) e N-acetilmurâmico (NAM) ligados por ligações 

peptídicas. São produzidos dentro da células e transportados pela 
transpeptidase (catalisa a ligação entre as duas do mesmo tipo). 
 

8- Qual a diferença entre as paredes de bactérias gram positivas e gram 
negativas?  
GRAM POSITIVA:  

- Mais espessa e rígida (devido a camada de peptidoglicano). 
- Ácido teóricos podem se ligar e carregar cátion e regular o movimento destes 

para dentro da célula. 
- São antígenos de superfície que distinguem os sorotipos bacterianos.  
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GRAM NEGATIVA: 
- Poucas camadas de peptidioglicano (cerca de 10%). Menos espessa que 

gram positivo! 
- Membrana externa - Lipopolissacaríedo (LPS)  e proteínas: porinas, 

lipoproteínas   
- Espaço periplasmático – entre a membrana externa e membrana 

citoplasmática. 
- Composição: Sistema protéico (ABC) ajuda no transporte do espaço para 

dentro da célula.  
 
9-Sobre o LPS. 
a)  O que é LPS? 
 Endotoxina ativa de resposta inflamatória (toll 4). 
b) É formado por quais componentes? 
 Antígeno, polissacarídeo central, lipídio. 
c) Existem LPS diferentes? 
 Sim! Varia a parte do antígeno.  
10- Descreva o processo do método de Coloração de Gram.  

 
Imagem retirada do livro Microbiologia de Brock 10º edição 
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FISIOLOGIA, NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO 
MICROBIANO  

 
1- Quais são os fatores necessários para crescimento microbiano? 

a) Físicos 
 Temperatura, pH e pressão osmótica. 

b) Químicos 
Tensão de oxigênio, macro e micronutrientes, fatores de crescimento.  
 

2- Cada microrganismo possui sua faixa preferida de crescimento.  
 

a) Quais são as temperatura cardeais? Desenhe o gráfico. 
Mínima, ótima e máxima.  

 

 
Imagem retirada de: https://slideplayer.com.br/slide/1472839/ 

 
b) Qual a classificação para a temperatura? 

- Psicrófilos: crescem em baixa temperatura 
- Psicotróficos: são mesófilos com resistência a temperaturas baixas (de 

refrigeração). Perigosos para a indústria alimentícia porque mesmo em 
produtos refrigerados pode desenvolver.  

- Mesófilos: crescem em temperaturas moderadas 
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- Termófilos: crescem em altas temperaturas 
- Hipertermófilos: crescem em temperaturas realmente extremas.  

 

 
Imagem retirada de: https://slideplayer.com.br/slide/1472839/ 

 
c) Como os microrganismos resistem a baixas temperaturas ou a altas? Quais 
são as adaptações? 
 

Adaptações Psicrófilos Termófilos 

Ácidos graxos Insaturados Saturados 

Tamanho da cadeia de 
ácido graxo 

Curtas Ramificadas e de alto 
peso molecular 

Substâncias Maiores interações entre 
aminoácidos ácidos e 
básicos e cerne com 
aminoácidos hidrofóbicos. 

Cadeias ramificadas de 
isoprenóide ligadas a 
glicerol por ligação éter (o 
normal é éster). 
Membrana em 
monocamada.  

 
3- a) Quais são as classificações referentes a pH? 

- Neutrófilo: crescem em pH neutro. 
- Acidófilo: crescem em ph ácido. 
- Alcalifílico: crescem em pH básico.  

b) Quais são os tampões ideais para cada tipo de pH? 
- Neutro: fosfato. 
- Básico: carbonato.  
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- Ácido: citrato. 
4- Sobre a pressão osmótica: 
a) Por que essa medida é importante para os microrganismos? 

Pois os m.o obtêm a maioria dos seus nutrientes da água presente no seu 
ambiente. Afinal, a célula é composta por 70% de água. 
 

b) O que acontece com o microrganismos nos meios isotônico, hipertônico e 
hipotônico? 

- No meio hipotônico a célula sofre lise celular. Pois a água entra na 
célula para “compensar” a contração maior dentro da célula do que no 
meio. 

- No isotônico a célula fica normal. 
- No hipertônico a célula sofre plasmolise,fica “atrofiada” pois a água 

sai dela para “compensar” o meio mais concentrado. 
 
c) O que é atividade de água? Como se calcula? 
Refere-se a esta água não ligada. 
Aa = (P1) / (Po) 
P1 = pressão de vapor d’água da solução (alimento)  
Po = pressão de vapor do solvente puro (água). 
 
d) Quais são as classificações de acordo com a pressão osmótica? 

- Halófilo: Necessitam de altas concentrações de sais para seu crescimento 
- Halotolerante: Não necessitam de altas concentrações de salinas para 

crescerem. São capazes de crescer em até 2% de sal. 
- Não halófilo: sal inibe seu crescimento. 
- Halófilo extremo: crescem em altíssimas concentrações de sal. 
- Osmófilos: são os capazes de se desenvolver em ambientes de alta pressão 

osmótica. O termo é mais comumente aplicado para leveduras tolerantes ao 
açúcar.  

- Xerófilos: se desenvolvem mais velozmente sob condições relativamente 
secas, ou capazes de se desenvolver sob atividades de água abaixo de 0.85. 

 
5- a) Qual é a classificação em relação a tensão de oxigênio? 

- Aeróbios estritos: Requerem O2 para crescer e sobreviver. 
- Microaerófilos: São organismos aeróbios, porém somente crescem em 
- concentrações de oxigênio menores que a do ar (10-5% de oxigênio). 
- Anaeróbios Facultativos: Crescem na presença (melhor do que na 

ausência) ou na ausência de oxigênio. 
- Anaeróbios aerotolerantes: não podem usar o oxigênio para o crescimento, 

mas toleram sua presença. 
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- Anaeróbios estritos: Não requerem O2 para crescer e sobreviver 
-  

-  
 

 
 
b) Por que o oxigênio é importante para os m.o? 
 Importante agente oxidante e excelente aceptor de elétrons. 
 
c) O oxigênio é um composto muito reativo. Aqueles que são aerófilos 
crescem na presença desse composto. Como fazem?  
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 Estes organismos possuem enzimas especializadas - como catalase, 
peroxidase, superóxido dismutase - que eliminam os metabólitos tóxicos.  
 
d) Como são classificados os meios de cultura em relação aos fatores 
fornecidos? 
Usando fatores orgânicos específicos necessários para o crescimento, esses fatores 
são fornecidos pelo meio de cultura. Esses meios podem ser: 

- Quimicamente conhecido, onde a composição química exata é 
conhecida, ou seja, sabe quais são os componentes e as 
concentrações. 

- Complexo, onde a exata composição química não é conhecida. 
 

Meio Quimicamente conhecido Meio complexo 

Glicose 0,5g 
NH4H2FO4 1,0g 
NaCl 0,2g 
K2HPO4 1,0g 
Água 1L 

Peptona 5,0g 
Extrato de carne 3,0g 
Cloreto de sódio 8,0g 
Ágar 15,0g 
Água 1L 

 
e) Como é o cultivo de m.o em anaerobiose? 
O cultivo de microrganismos anaeróbios, pode ser: 

- Meio redutor = é um meio em que se retira TODO o oxigênio, e, para 
isso, é adicionado um agente que se liga ao O2 removendo-o do meio. 

- Jarra de Anaerobiose =  são jarras seladas com substâncias químicas 
que removem o O2 e geram CO2. 

- Câmara de anaerobiose = as culturas são introduzidas na câmara por 
um vedador de ar e o O2 é substituído. 

 
6- O que são os microrganismos de capnofílicos? 
 São microrganismos que tem taxa ótima de crescimento mais elevadas 
quando estão em altas concentrações de gás carbônico.  
Ex: Neisseria, Streptococcus. 
 
Organismos heterotróficos: Obtêm carbono a partir de proteína, carboidratos e 
lipídeos 
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Organismos autotróficos: Obtêm carbono a partir de CO2.

 
 
7- O que são os fatores de crescimento? Exemplifique. 
 São fatores orgânicos específicos, necessários em pequena quantidade 
devido a incapacidade das células de os sintetizarem. É fornecido como 
componente nos meios de cultura.  
Orgânicos: 

- Vitaminas 
- Aminoácidos 
- Purinas 
- Pirimidinas 

 
Inorgânicos:  
Nitrogênio 

-  Síntese de proteína, DNA e RNA 
- Síntese de ATP (fonte de energia) 
- Fixação de nitrogênio (capacidade de utilizar nitrogênio gasoso) 

Enxofre 
- Síntese de aminoácidos e vitaminas 

Fósforo 
- Síntese dos ácidos nucléicos e fosfolipídeos 
- Ligações ricas em energia ATP 
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8- Desenhe a curva de crescimento é o nome das respectivas fases. 
 

 

 

 
 Lag: 

- O número de células não se altera ou sofre pouca variação 
- As bactérias não se reproduzem imediatamente quando são colocadas em 

um novo meio de cultura 
- Pouca ou ausência de divisão celular 
- Ocorre uma intensa atividade metabólica, principalmente de DNA e de 

enzimas 
 
Log: 

- Fase de crescimento exponencial 
- As bactérias se multiplicam em alta velocidade (período de crescimento ou 

aumento logarítmico). 
- Intensa atividade metabólica 
- Tempo de geração constante 
- Tempo necessário para uma célula se dividir e sua população dobrar de 

tamanho 
- Representação gráfica desta fase em linha reta 
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 Estacionária: 

- População se torna estável 
- O número de morte celular é equivalente ao número de células novas 
- Atividade metabólica decresce 

 
 Morte celular: 
- Fase de declínio 
- O número de células mortas excede o de células novas 
- Diminui até existir uma fração ínfima do original 
 
 

METABOLISMO  
 

Conceitos gerais 
1. O que é catabolismo? É a quebra de compostos.  
2. O que é anabolismo? É a síntese de compostos. 
3. O que é Oxidação? É a “perda” de elétrons. Perder átomos de hidrogênio.  
4. O que é Redução? É o “ganho” de elétrons. Ganhar átomos de hidrogênio.  
5. O que significa dizer que a substância foi reduzida? Significa que ele 

ganhou elétrons. 
6. O que significa dizer que a substância foi oxidada? Significa que ele 

perdeu elétrons. 
7. O que é um doador de elétrons? É a fonte de energia (ATP).  

 

Respiração Celular 
1. O que é? É a conversão da glicose em ENERGIA.  
2. Essa energia está em que forma? Na forma de ATP. 
3. Como é a reação simplificada? 1Glicose + O2 >>>>>> CO2 + H2O + 

38ATP 
4. Quais tipos de respiração e a diferença delas? Respiração Aeróbica e 

Anaeróbica.  
• Aeróbica – o aceptor final de elétrons é o oxigênio. 
• Anaeróbica – o aceptor final de elétrons é uma molécula orgânica. É 
menos eficiente, mas são feitas em situações adversas (ex. pouco substrato).  
 

5. Quantos ATP são produzidos ao final da respiração celular AERÓBICA 
em procariotos? 38 ATP. 

6. Quantos ATP são produzidos ao final da FERMENTAÇÃO em 
procariotos? 2 ATP 
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7. Dentre as fases da respiração celular, quais são ANAERÓBIAS e quais 
são AERÓBIAS? 
• Anaeróbia - glicólise a fermentação ocorrem em anaerobiose. 
• Aeróbia - oxidação do Piruvato em Acetil-coA; Ciclo de Krebs; Ciclo do 
Glioxilato; Cadeia transportadora de elétrons. 
 
 

8. Descreva as “fases” da Respiração Celular (Vias catabólicas)?  
1º) Glicólise 

● É a via mais comum de degradação de glicose (também há degradação de 
outros monossacarídeos, ex. Frutose, mas a glicose é a mais comum).  

● Precisa de 2 ATP para ocorrer  
● Gera 4 ATP (mas como foram consumidos 2, na verdade há um aumento de 

2 ATP); Piruvato  
● Não precisa de oxigênio! 
● Há várias alternativas para o piruvato, tudo vai depender das condições 

ambientais e celulares da bactéria em questão. 
 
2º) Oxidação do Piruvato 

● Precisa de oxigênio! 
● Ao final da glicólise, temos 2 moléculas de piruvato e a oxidação é o próximo 

passo na captura da energia restante na forma de ATP, embora nenhum ATP 
seja produzido diretamente. 

● Nos procariotos ocorre no citoplasma 
● Converte 2 Piruvatos  em  2 Acetil-coA, produzindo um NADH e liberando 

CO2. 
● Esse Acetil-coA atua como combustível no ciclo de krebs. 

  
 
 3º) Ciclo de Krebs OU Ciclo do Glioxilato:  
  Ciclo de Krebs 

● Precisa de oxigênio! 
● Usa  1Acetil-coA e em um série de reações de oxidação, armazenam 

energia na forma de moléculas NADH, FADH2 e ATP. 
 
  Ciclo do Glioxilato 

● Precisa de oxigênio! 
● É uma via alternativa encontrada em algumas plantas e bactérias. É similar 

ao ciclo de krebs, mas não é igual. 
● Usa 2Acetil-coA para produzir oxalacetato (que é usado para gerar glicose) 

e NADH, FADH2. 
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● VANTAGEM: permite o crescimento das bactérias em acetato ou ácidos 
graxos, devido a presença das enzimas  isocitrato liase e malato sintase que 
atuando em conjunto com enzimas do ciclo de Krebs, permitem a síntese de 
glicose e a produção de intermediários do ciclo de Krebs (FADH2,NADH) a 
partir de acetil-CoA. 
 

 
  4º) Cadeia Transportadora de Elétrons  

● Precisa de oxigênio! 
● Os carreadores produzidos (NADH, FADH2) no ciclo de Krebs ou no ciclo do 

Glioxilato irão transferir seus elétrons para  a cadeia transportadora de 
elétrons, através da fosforilação oxidativa, vão dar origem a maior parte 
dos ATP produzidos na respiração celular. 
 

  4º) Fermentação 
● Não precisa de oxigênio. 
● Usa o produto da glicólise, o Piruvato. 
● Alguns tipos de fermentação: 

➢ ácido-láctica: Piruvato>>>> lactato + 2ATP (precisa da enzima 
Lactato desidrogenase, ex de microrganismos que faz. Streptococcus 
lactobacillus). 

➢ alcoólica: Piruvato>>>> álcool etílico + 2ATP (ex de microrganismos 
que faz. Saccharomyces). 

 

Integração Metabólica 
1. O que é? Na falta de glicose ou outro substrato de necessidade, os 

microrganismos modulam as vias para atender a disponibilidade dos 
reagentes e produzir aqueles que eles precisam. 
Ex. A partir de proteínas eles obtém aminoácidos que “entram” na glicólise e 
no ciclo de krebs. A partir de lipídeos eles obtém glicerol que “entra” na 
glicólise e\ou ác. graxo que entra no ciclo de krebs. 
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GENÉTICA BACTERIANA  
 

As bactérias são procarióticas! 
1. Quais as principais diferenças das células de um organismo Procarioto 

e do Eucarioto?  
 

Procarioto Eucarioto 

• DNA não é envolvido por uma membrana = 
não tem envoltório nuclear; 
• As paredes celulares são de peptídeoglicano; 
• Ausência de organelas delimitadas por 
membrana; 
• Cromossomo circular; 
• Fissão binária; 
• Ausência de citoesqueleto; 
• DNA não associados com histona; 

• DNA no núcleo, separado do citoplasma 
• Organelas delimitadas por membrana 
• Citoesqueleto 
• Cromossomos múltiplos 
• DNA associados com proteínas histonas 
• Paredes celulares mais simples 
 

 
2. Como o material genético fica organizado nas bactérias? o DNA fica 

compactado em um nucleóide, com o auxílio de proteínas Histone-Like (ou 
NAPs) e tem função estrutural e regulatória na expressão dos genes 
específicos. 
 

3. Qual o modelo de empacotamento procariótica? Rosetas 
 

4. Existem evidências de envoltório nuclear em bactérias? Sim! Já foram 
encontrados envoltório nuclear com poros. 
 

5. Quais os tipos de RNAs existentes nas bactérias? Classifique-os em 
codificante e não-codificante. 

- Codificante: são 4%, somente o Pré-mRNA > mRNA é codificante. 
- Não-codificante: são 96%, Pré-tRNA > tRNA 

                                           Pré-rRNA > rRNA 
                                           snRNA 

                                                                   soRNA etc! 
6. Por que o metabolismo das bactérias é mais rápido? Pois o processo de 

transcrição e tradução ocorrem simultaneamente. Ou seja, ao mesmo 
tempo em que o mRNA é sintetizado, ele é traduzido em proteínas pelo 
ribossomo. 
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7. Qual a relação do tamanho do genoma com a dependência do ambiente 
no caso das bactérias? 

- Espécies que são parasitas obrigatórias intracelulares têm o genoma 
pequeno, pois elas só precisam dos genes importantes para 
reprodução, virulência, escape do sistema imune. Uma vez que, a 
célula hospedeira fornece o restante do aparato celular  

- Já as espécies que vivem no substrato (no ambiente), precisam de 
muitos genes(ou genoma é maior que o da outra) para regular todas 
as atividades metabólicas, além da reprodução, virulência e escape. 

- OU SEJA, quanto maior a dependência do ambiente, menor será o 
genoma genoma (ex. bactérias parasitas obrigatórias intracelulares). 

-  
8.  Como é a organização dos genes?  São organizados em operons.  

 
9. O que são Operons? São unidades transcricionais de produtos com função! 

Estão                    presentes no DNA, em geral, relacionados a componentes 
da rota metabólica. 
 

10. Quais os mecanismos para transferência do material genético? 
Conjugação e Transformação. 
 

11. O que são plasmídeos, qual a importância e qual a relação com a 
transferência do material genético?  

- os plasmídeos são moléculas de DNA circular extra cromossomial. 
Eles possuem a capacidade de se replicar de maneira independente e 
apresentam, geralmente, poucos genes.  

- em uma célula podem ser encontradas várias cópias de plasmídeos e 
eles são frequentemente transferidos de uma célula para outra. 

- Importância: apresentam genes que garantem funções relacionadas 
com a sobrevivência de bactérias, garantindo vantagem seletiva. 
(Ex. alguns garantem resistência a antibióticos; outros, chamados de 
plasmídeos de virulência, aumentam a capacidade da bactéria de 
causar doença; ou protegem contra substâncias que possam causar 
dano e aqueles que possibilitam a metabolização de vários substratos. 

- Eles também possuem uma região com genes que são responsáveis 
por funções como replicação, manutenção e transferência. 

- A transferência pode ser uma Herança vertical (intraespecífica) e\ou 
horizontal (interespecífica). 


