
RESUMÃO DE BIOLOGIA 

por: Inaê Odara 

BIOLOGIA I 

 BIOMAS 

- Tundra 

Altitudes elevadas ao norte do planeta. 

Não há arvores, vegetação rasteira. 

Baixas temperaturas. 

- Florestas de coníferas (taiga) 

Hemisfério Norte, ao sul da Tundra. 

Vegetação predominantemente de coníferas (gimnospermas). 

Baixas temperaturas 

- Floresta decídua temperada 

Hemisfério Norte, ao sul da taiga. 

Estações do ano bem-definidas. 

Vegetação estratificada. 

Característica marcante: caducidade das folhas. 

- Desertos 

Baixa precipitação pluviométrica. 

Altas temperaturas e grande variação térmica. 

Vegetação adaptada as condições de clima seco. 

- Floresta pluvial tropical 

Chuva abundante, clima úmido. 

Temperatura elevada o ano inteiro. 

Matas exuberantes. 

Grande biodiversidade. 

- Savanas, campos e estepes 

Predomínio da vegetação herbácea. 

Árvores esparsas 

Formação típica africana. 

Troncos retorcidos, casca grossa. 

Clima seco. 

 

 



BIOMAS BRASILEIROS 

- Caatinga 

Abundância de cactáceas 

Xerofitismo 

Temperaturas elevadas 

Nordeste brasileiro 

 

 

- Cerrado 

Vegetação tipo savana. 

Solo ácido, areno-argiloso. 

Temperaturas altas 

Parte do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.  

 

 

- Mata Atlântica 

Vegetação exuberante, árvores altas. 

Região úmida (ventos que sopram do mar) 

Alta pluviosidade 

Região costeira do Rio Grande do Norte até o Sul 

do Brasil. 

 

- Manguezal 

Faixa estreita paralela ao litoral 

Pouca biodiversidade. 

Solo enxarcado 

 

 

- Pampas 

Vegetação predominantemente gramínea, 

pastagens. 

Distribuição regular de chuvas 



Estações bem-definidas 

Estado do Rio Grande do Sul. 

- Mata de Araucárias 

Vegetação constituída por arvores altas, 

arbustros e gramíneas 

Temperaturas baixas. 

Chuvas abundantes 

Sul do Brasil 

 

 

- Pantanal 

Vegetação adaptada aos solos enxarcados. 

Fauna abundante. 

Áreas de cerrados, florestas e zonas alagadas. 

Região Centro-Oeste 

 

- Floresta Amazônica 

Vegetação densa. 

Solos geralmente rasos. 

Temperaturas elevadas. 

Pluviosidade intensa. 

Alta biodiversidade. 

Região Norte 

 

- Zona de Cocais 

Temperatura média anual elevada. 

Vegetais típicos. 

Chuvas abundantes. 

Maranhão e Piauí. 

 

 

 

 OSMOSE E DIFUSÃO 

Moléculas e átomos possuem um movimento constante, contínuo e ao acaso, 

ocorrendo sempre de região onde as partículas estão mais concentradas para 

regiões menos concentradas. A esse movimento dá-se o nome de difusão. 



A osmose é a difusão de moléculas de água (solvente universal) através de uma 

membrana semipermeável, de um local com menor concentração de solvente 

para o de maior concentração de solvente. 

BIOLOGIA II 

 BACTÉRIAS 

- Características gerais 

As bactérias são seres unicelulares procariontes, sendo a maioria heterótrofa. 

Diferente do censo comum a maioria das bactérias possuem vida vida, com 

algumas parasitas. 

 

- Estrutura celular bacteriana 

Uma bactéria possui o DNA genômico, o principal, que contém as informações 

vitais da bactéria. Uma parede celular firme, membrana plasmática e 

ribossomos. Além disso possui também plasmídeos, fragmentos de DNA que 

ficam soltos no citoplasma e possuem as informações adicionais da célula, 

como a produção de proteínas, por exemplo. 

 
- Coloração por Gram 

Hans Gram observou que as bactérias, após serem tratadas com diferentes 

corantes, adquiriram cores diferenciadas.  Assim, as que ficavam roxas foram 

classificadas de Gram-positivas, e as que ficavam vermelhas, foram chamadas 

de Gram-negativas. A técnica de Gram é fundamental para a taxonomia e 

identificação das bactérias, sendo muito utilizada atualmente, como técnica de  

rotina em laboratórios de bacteriologia. (Fonte: InfoEscola) 

 

- Metabolismo 

As bactérias podem ser aeróbias (usar o oxigênio para seu metabolismo), 

anaeróbias (não usam oxigênio e morrem na presença dele) e anaeróbias 

facultativas (usam o oxigênio quando tem e, na ausência dele, usam outros 

gases). 

 

http://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
http://www.infoescola.com/biologia/taxonomia/
http://www.infoescola.com/biologia/bacteriologia/


- Reprodução bacteriana 

As bactérias possuem dois tipos de reprodução: 

Assexuada, onde ocorre a divisão binária com a formação de um novo 

indivíduo sem a mistura de um material genético. Nesta há a vantagem de não 

necessitar de um parceiro e a desvantagem de não haver variabilidade 

genética. 

Recombinação gênica, onde o novo indivíduo é gerado com a mistura de 

material genético. Possui a vantagem de aumentar a variabilidade genética e as 

desvantagens de ser lenta e precisar de um parceiro.  Há três formas de 

recombinação gênica: a conjugação (cria-se uma ponte que liga os citoplasmas 

permitindo a troca de plasmídeos), a transdução (transporte de plasmídeos 

através de um vírus) e transformação (capacidade de absorver os plasmídeos 

do meio). 

 

 ESTUDOS DOS ANTIBIÓTICOS 

- Bactericidas x Bacteriostáticos 

Enquanto os bactericidas matam as bactérias, os bacteriostáticos impedem a 

sua reprodução. 

 

- Uso indiscriminado de antibióticos: seleção de bactérias resistentes. 

A resistência aos antibióticos é possível graças as informações adicionais 

contidas nos plasmídeos de uma bactéria, a proteína produzida impede a ação 

do antibiótico. O governo brasileiro já adotou a medida de venda de 

antibióticos somente com prescrição médica para evitar o uso desnecessário de 

antibióticos. 

 

- Infecção hospitalar: acúmulo de bactérias. 

O local dentro de uma cidade onde mais se usa antibiótico é um hospital, com 

esse uso as bactérias resistentes são selecionadas e têm a oportunidade de se 

proliferar no meio. Quanto maior for o uso maior será a seleção de bactérias 

resistentes.  

 

- Antibiogramas 

Teste com muco em um meio de cultura onde se testa a eficiência de vários 

antibióticos contra uma bactéria. 

 

ANTIBIÓTICOS SELECIONAM AS BACTÉRIAS 

 

Sugestão de leitura: Texto “Uma Guerra quase perdida” página 42, bloco 2ª 

etapa (também disponível em: 

http://www.icb.ufmg.br/big/big623/bacterias%20resistentes.pdf) 

http://www.icb.ufmg.br/big/big623/bacterias%20resistentes.pdf

