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ATIVIDADE 41 

FUNGOS E BACTÉRIAS 

A laranja embolora. O leite azeda (ou talha) quando é deixado fora da geladeira por um ou dois 

dias. A laranja embora e o leite azedo mudam de aspecto, cheiro e sabor. Essa transformação dos 

alimentos é provocada por seres microscópicos, como bactérias e fungos.  

Os alimentos onde os fungos e as bactérias se desenvolvem mudam de aspecto e de sabor. Muitas 

vezes o cheiro também é alterado. 

Para retardar a ação desses seres vivos sobre os alimentos são usados vários métodos.  

Processo de 
formação 

Características Exemplos 

Fermentação 

Causada por microrganismos (bactérias e 

fungos). Os alimentos mudam de aspecto, 

cheiro e sabor. 

Pão e vinho 

Cozimento 

Amolece certos alimentos mesma tornando-os 

mais fáceis de bem gerir quanto final mata os 

microrganismos que contaminam bom final. 

retarda a fermentação. 

Leite fervido e carne 

Pasteurização 

Mata os microrganismos que contaminam os 

alimentos por meio de aquecimento (por um 

tempo determinado) e resfriamento. 

Leite pasteurizado 

Desidratação 

Retirada de água (ou secagem) de alimentos 

para que demorem para estragar. Dificulta o 

desenvolvimento de microrganismos.   

Bacalhau seco 

Resfriamento e 

congelamento  

As temperaturas baixas retardam a 

decomposição dos alimentos. 
Carne e peixe 

ORIENTAÇÕES: 

– REGISTRE AS ATIVIDADES NO CADERNO; 
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– ATIVIDADE IMPRESSA E ONLINE: LER OS TEXTOS ABAIXO E RESPONDER AS PERGUNTAS PROPOSTAS. 



 

1. Explique o que é fermentação. Dê exemplos:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Qual o nome dos seres microscópicos que atuam na fermentação? 

R: _________________________________________________________________________ 

3. Para que se cozinham certos alimentos?  

R: _________________________________________________________________________  

4. Como se chama o processo em que os microrganismos contaminam os alimentos são mortos 

por meio de aquecimento é resfriamento? 

R: _________________________________________________________________________  

5. Em que consiste a desidratação? Qual o seu objetivo? Dê um exemplo:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Qual a função do congelamento? 

R: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Dê exemplos de alimentos que passam pelo processo de resfriamento e congelamento. 

R: _________________________________________________________________________  

ATIVIDADE 41 

Fungos - O que são e qual é a importância dos fungos 

Os fungos vivem em quase todos os ambientes terrestres e apresentam uma grande variação de 

formas e tamanhos. Podem ser desde fungos microscópicos, como é o caso das leveduras, até 

atingir um tamanho considerável, como os bolores e os cogumelos. O maior fungo conhecido vive 

sob o solo de uma floresta nos Estados Unidos e ocupa uma área subterrânea de cerca de 9 km²!  

Os fungos não produzem o próprio alimento, dependem da ingestão de matéria orgânica, viva ou 

morta, para sobreviver. As espécies que se alimentam de matéria orgânica morta possuem um 

papel importante na decomposição de animais e vegetais e são chamadas de saprófagas.  

 



 

 

AGENTES DECOMPOSITORES  

Como vimos acima, muitos fungos são saprófagos, "desmancham" animais e plantas mortas, e, 

desta forma, permitem que a matéria orgânica retorne ao ambiente e dê continuidade ao ciclo da 

vida.  

Porém, esta ação de decomposição pode ser prejudicial ao homem. Quem nunca teve alimentos, 

roupas, móveis de madeira e outros objetos mofados e estragados pela atividade dos fungos?    

FUNGOS NA ALIMENTAÇÃO  

Muitos fungos são comestíveis e utilizados na alimentação humana. É o caso dos cogumelos, como 

o champignon e o shitake. Outros fungos são utilizados na produção de alimentos, como o pão, e 

em bebidas alcoólicas, como o vinho e a cerveja.  

Na fabricação do pão são utilizadas as leveduras (Saccharomyces cerevisiae), também chamadas 

de fermento. Estes fungos realizam um processo chamado fermentação, através do qual produzem 

gás carbônico e álcool etílico a partir do açúcar. O gás carbônico, liberado neste processo, cria 

pequenas bolhas de gás no interior da massa, fazendo com que o pão cresça e fique fofinho. 

A produção de bebidas é realizada através da fermentação de diferentes ingredientes. O vinho, por 

exemplo, é fabricado a partir da fermentação da uva. Já a cerveja é produzida através da 

fermentação da cevada.    

MEDICAMENTOS E PARASITAS  

Alguns fungos produzem compostos capazes de matar bactérias (substâncias bactericidas). A partir 

destas substâncias são fabricados antibióticos, como a penicilina, utilizada no combate a doenças 

infecciosas causadas por bactérias do gênero Streptococcus.  

Muitos fungos são parasitas, causando doenças nos animais, no homem, e também nas plantas. 

As micoses são doenças provocadas por fungos, e vão desde frieiras nos dedos dos pés, até graves 

infecções nos órgãos internos.  

Nas plantas estes organismos podem causar uma doença chamada "ferrugem", que provoca lesões 

de coloração alaranjada nas folhas e pode levar à perda de plantações inteiras.    

1) De acordo com o texto acima, os fungos contribuem em duas áreas muito importância para 

a manutenção da vida humana, quais são essas áreas? 

R: _________________________________________________________________________  

2) Dê que maneira os fungos contribuem para o ciclo da vida? 

R: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


