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1. Taxionomia: Reino Monera  

REINO MONERA 

Os principais representantes do Reino Monera são as bactérias. As bactérias são seres unicelulares formados 
por células procarióticas. De modo geral, as bactérias se reproduzem por meio da divisão binária. É importante 
destacar que nem todas as bactérias são patogênicas (=causadoras de doenças).  

 

No organismo humano, a quantidade de bactérias chega a ser dez vezes maior do que o número das nossas 
próprias células. Muitas dessas bactérias formam a microbiota residente, uma comunidade de microrganismos 
que colonizam diversos locais no nosso corpo e contribuem principalmente para a eliminação de patógenos. 
Além disso, muitas bactérias atuam como decompositoras e desempenham um papel essencial na reciclagem 
de nutrientes na natureza. 

As bactérias podem receber diferentes nomes de acordo com o formato. Entre os tipos fundamentais, podemos 
citar: 

• Bacilos: Bactérias com formato de um pequeno bastão. 

• Cocos: Bactérias de formato esférico. 

• Espirilos: Bactérias em forma de sacarrolha. 

 

 



Esses diferentes tipos morfológicos podem ainda se agrupar. Os cocos, por exemplo, podem agrupar-se de 2 a 
2, formado diplococos, ou em cadeias denominadas de estreptococos, ou ainda em cachos denominados de 
estafilococos. Isso também pode ser observado nos bastonetes, que ocasionalmente formam diplobacilos ou 
estreptobacilos. De uma maneira geral, os espirilos ocorrem isolados. 

 

• FORMAÇÃO DE ESPOROS 

Algumas bactérias são capazes de formar esporos, estruturas altamente resistentes e duráveis. Os esporos 
desempenham um papel de defesa, pois são uma forma de proteção em condições desfavoráveis, como em 
casos de temperaturas inadequadas. 

 

• BACTERIOSES 

As doenças causadas por bactérias são relativamente comuns e podem até mesmo causar a morte se não 
forem adequadamente tratadas. Essas doenças causadas pelas Bactérias são chamadas de BACTERIOSES. 
Estima-se que as bactérias causem cerca de metade de todas as doenças humanas.  

Exemplos de doenças causadas por bactérias: meningite, cólera, pneumonia, tuberculose, leptospirose, 
hanseníase, gonorreia, sífilis e coqueluche.  

O tratamento dessas doenças exige o uso de medicamentos chamados de antibióticos. 

 

 

2. Exercícios Resolvidos. 

Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera? 

A) Ausência de núcleo e presença de clorofila 

B) Ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica 

C) Incapacidade de síntese proteica e parasitas exclusivos 

D) Presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila 

E) Ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA. 



Resposta: Letra B - Os Moneras não apresentam núcleo compartimentado por membrana e possuem a 

capacidade de síntese proteica. Todos os Moneras apresentam membrana Plasmática, mas nem todos os 

Moneras apresentam clorofila e apenas alguns são parasitas exclusivos. 

 
3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. 

Busque apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

Exercício 01 - Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

O reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também conhecidos como 
microrganismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Apresentam também a ausência da carioteca, 
sendo, portanto, classificadas como procariotos. Os grupos que compõem o reino Monera são: 

A) Protozoários e Bactérias 

B) Algas e Bactérias 

C) Fungos e Bactérias 

D)  Bactérias 

 
4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 

dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 

respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01: 

Resposta: Letra D – As Bactérias compõem o reino Monera pois são todos procariontes unicelulares. Já os 

Protozoários, Algas e Fungos são eucariontes. 

 

 


