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4: CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS II.FUNGOS, PROTISTAS E MONERAS 

 

 

Actividade 1. Comiches algunha vez champiñóns ou outro tipo de seta? Que aspecto ten? Por que 

está formado o interior dunha seta? 

As setas máis comúns teñen forma de sombreiro ou paraugas. 

O interior dunha seta está formado por moitas laminillas (onde están as esporas) 

 

Actividade 2:  

a) De que cor son a maioría dos fungos? Está relacionada a cor co tipo de nutrición que levar a 

cabo? Xustifica a túa resposta. 

Os fungos presentan cores pálidas: esbrancuxados, amarelentos e alaranxados. A cor dos fungos 

indica que non son autótrofos (non presentan pigmentos para realizar a fotosíntese como a 

clorofila verde). 

b) De que cor serían os fungos se fosen autótrofos e tivesen cloroplastos? Coñeces a outros seres 

vivos que sexan heterótrofos. 

Se tivesen cloroplastos, a súa cor típica sería verde. 

Outros organismos heterótrofos son os animais, desde unha formiga a un elefante. 

 

Actividade 3: Cita tres características dos protozoos. 

Son: - eucariotas,  

- unicelulares,  

- heterótrofos  

- ou que viven en hábitats húmidos. 

 

Actividade 4:Observa as seguintes imaxes de bacterias reais e clasifícaas en función da súa 

forma: 

 

Espirilo   bacilo   coco   bacilos 

 

Actividade 5:Corrixe o erro das seguintes oracións: 

a) As bacterias reprodúcense de forma asexual por esporulación. 

As bacterias reprodúcense de forma asexual por bipartición. 

b) As bacterias poden ser eucariotas ou procariotas. 

As bacterias son procariotas. 

c) Todas as bacterias poden vivir en ausencia de osíxeno. 

Algunhas bacterias poden vivir en ausencia de osíxeno. 
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Actividade 6:Os fungos producen antibióticos para competir coas bacterias. 

a) Que é un antibiótico? Para que os utiliza o ser humano? 

É un composto que destrúe ou inhibe o crecemento de bacterias patóxenas (do grego “anti“contra e 

“bios” vida). Para combater infeccións producidas por bacterias 

Os antibióticos naturais os producen bacterias e fungos para que outras bacterias e fungos non 

poidan vivir preto deles. 

b) Os antibióticos actúan contra os virus? 

Non, só exercen a súa acción contra as bacterias. 

c) Tomaches algunha vez antibióticos? Recordas algunha norma que se deba seguir á hora de 

tomalos? Di si seguiches cada unha destas normas: 

RESPOSTA ABERTA E PERSOAL. 

- Non deixar de tomar o antibiótico ata que non termine o antibiótico, aínda que os síntomas 

desaparezan. 

- Non tomar antibiótico si non foi receitado por un médico (¡Pode ser que a infección estea 

provocada por un virus!) 

- Si esquécese tomar unha dose, esperar á segunda toma, nunca tomar o dobre de antibiótico.  

- Sempre hai que ler o prospecto antes de empezar co tratamento (o prospecto indica cando se 

debe tomar o medicamento, que persoas non poden tomalo, a dose adecuada, con que tipo de 

sustancias non é conveniente mesturalo, que efectos secundarios presenta?) 

 

d) Coidado! Os antibióticos poden deixar de curar. 

Observa a seguinte imaxe e intenta explicar por que poden deixar de curar. 

 
 

As bacterias ao reproducirse son capaces de mutar (cambiar) podéndose facer resistentes a un 

antibiótico, de maneira que o antibiótico deixa de curar. É máis probable que isto ocorra cando se 

abusa dun medicamento ou cando deixa de tomarse antes de tempo. 
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Actividade 7:A pel é unha barreira que impide o paso de microorganismos patóxenos. Cando nos 

facemos unha ferida perdemos esta protección e por ¡so é importante desinfectala. Busca no 

dicionario as palabras antiséptico e desinfectante: 

a) Cal é a diferenza? 

Antiséptico: substancia que serve para previr ou combater infeccións destruíndo os 

microorganismos que os causan.  

Desinfectante: substancia que elimina a capacidade dun obxecto para infectar ao destruír ou 

impedir o desenvolvemento de microorganismos patóxenos sobre a súa superficie.  

-Os antisépticos aplícanse sobre tecidos vivos, mentres que os desinfectantes utilízanse 

para obxectos inanimados.  

-Os antisépticos son menos potentes que os desinfectantes e non deben producir dano nos 

tecidos. 

b) Que tipos de antisépticos coñeces? 

Alcohol etílico, auga osixenada, iodo (betadine) 

 

Actividade 8:  Debuxa no teu caderno a seguinte imaxe dun fungo con seta. Engade as lendas a 

cada unha dos seus partes. 

 
Actividade 9: Observa as seguintes descricións de organismos e identifica a que reino, dos 

estudados nesta unidade, pertencen: 

a) Transformo o leite en iogur.  Monera 

b) Son procariota e necesito a luz para sobrevivir.  Monera 

c) Formo parte do fitoplancto e teño núcleo.  Protistas, alga. 

d) Ocúltome baixo terra e só saio para reproducirme. Fungo 

e) Malia ser unicelular, aliméntome depredando a outros organismos e teño núcleo. 

Protistas, protozoo. 
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Actividade 10:  Le o seguinte fragmento dunha poesía do libro Contos de microbios, de Arthur 

Kornberg, sobre unha enfermidade infecciosa que afecta aos pulmóns (neumonía) e responde ás 

preguntas suscitadas. 

«Na cama, penicilina e descanso», 

dixo o doutor que o poñerían san. 

Pero, ¡ai!, logo complicouse a situación, 

os seus pulmóns eran motivo de preocupación. 

Aínda que ao auscultalo un ruído oíase, 

o doutor, confiado, aínda cría 

que a penicilina podería manter baixo control 

ao señor neumococo nesta batalla. 

 

Que enfermidade ten o paciente? Unha pulmonía ou neumonía (inflamación dos pulmóns por unha 

infección)  

Que microorganismo é o responsable? O neumococo que é unha bacteria.  

Que é a penicilina? É un antibiótico  

De onde procede? A penicilina é secretada polo fungo Penicillium.  

Para que a quere utilizar o doutor? Para tratar a infección, os antibióticos destrúen ás bacterias 

ou inhiben o seu crecemento 

 

Actividade 11: Imaxina que queres ver como son de cerca os seguintes obxectos. Indica que 

instrumento óptico ou instrumentos utilizarías para ver cada un deles. 

a) Unha estrela do firmamento. Telescopio. 

b) As antenas dunha mariquiña. Lupa. 

c) As hifas dun fungo. Lupa ou microscopio óptico.  

d) Os microorganismos do auga dunha charca. Microscopio óptico. 

e) A lúa. Telescopio. 

f) Os cloroplastos dun alga. Microscopio óptico ou electrónico.  

g) Os nervios dunha folla. Lupa 

 

 

 


