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Folha extra para estudo 

Alguns microrganismos podem ser prejudiciais aos seres vivos, mas a maioria é inofensiva. Muitos 

são necessários para o ambiente e para o funcionamento do corpo de seres vivos. 

1) Observe a imagem. 

 

 

a) O que aconteceu com a fruta da direita? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) O que se pode fazer para evitar que isso aconteça com os alimentos? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Leia as frases e escreva V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo. 

(      ) A decomposição é um processo muito importante para o meio ambiente. 

(      ) Os alimentos podem se deteriorar pelo processo de decomposição. 

(      ) Não há como retardar a decomposição dos alimentos. 

(      ) Alimentos bem embalados e guardados na geladeira conservam-se por mais tempo. 

(      ) A carne de sol estraga com facilidade porque é salgada. 

(      ) No processo de desidratação com uso do sal, a água é removida do alimento, conservando 

por mais tempo. 

(      ) Os alimentos resfriados conservam-se por mais tempo. 

 



Alguns microrganismos são usados na produção de alimentos, medicamentos e até combustível. 

3) Complete a frase com as palavras do quadro. 

álcool etanol microrganismos 

 

O _______________________________ , popularmente chamado de álcool, é produzido a partir da 

cana-de-açúcar, em um processo realizado por _______________________________. Nesse 

processo, o açúcar da cana é transformado em _________________________. 

4) Pinte cinco produtos em que são utilizados microrganismos em sua produção. 

pão celular vacina iogurte antibiótico 

queijo cadeira camisa óculos lápis 

 

5) Observe a imagem e marque X na frase correta. 

 

(      ) Essa ação deve ser realizada quando a pessoa já está doente. 

(      ) Essa ação evita certas doenças. 

6) Responda. 

a) Como são compostas as vacinas? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) O que acontece com o nosso corpo ao tomarmos a vacina? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


