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Editora

Antes de iniciar a leitura
- Discuta as imagens da capa levantando a
questão: O que é isso?
- Percorra o livro apenas observando as imagens
e enfatizando que uma coisa interessante está
acontecendo em cada página.

Lendo o livro
- Leia o livro com a criança sempre incentivando-a 
a ler partes ou, se alfabetizada, acompanhe e
incentive as descobertas reveladas pelo texto.
- Incentive a criança a fazer perguntas. Aponte 
para as informações textuais.

Após a leitura
- Faça perguntas sobre o texto lido para praticar
a interpretação.
- Incentive a criança a reetir um pouco além do
texto. Ex.: "Os fungos também podem servir de alimentos?"

Bom trabalho.

Sugestões da Equipe MT CiênciaSobre a Série Pequenos Cientistas

A Série Pequenos Cientistas é uma produção do
MT Ciência, um projeto de extensão da Universidade 
Federal de Mato Grosso, vinculado à Pró-Reitoria do 
Campus Universitário de Sinop.

Nesta série, cientistas das mais diversas áreas do 
conhecimento, apresentam de forma simples, ilustrada 
e lúdica os conceitos necessários para que as crianças 
compreendam o mundo à sua volta, sob a luz do
 que a ciência tenha comprovado até o momento.

Mundo Invisível é um dos grupos temáticos desta 
série e apresenta, às crianças, os microrganismos. Seus 
aspectos biológicos, sua relação com a saúde e como 
podemos prevenir as diversas doenças causadas por 
essas criaturas são alguns dos temas tratados nos 
livros que compõem este grupo temático dentro da 
Série Pequenos Cientistas.

A Série Pequenos Cientistas utiliza os temas cientícos 
para permitir que as crianças pratiquem a leitura de 
textos informativos nos primeiros níveis da alfabetização. 
A repetição, o uso de palavras familiares e das legendas 
têm o propósito de auxiliá-las, promovendo a associação
do texto com as imagens.

As palavras sublinhadas no texto estão no glossário
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Q
ue

m
 s

ão
? São organismos

podem ter uma única célula (unicelulares), 
como as leveduras, ou serem compostos de 
várias células (multicelulares), como os 
mofos, bolores e os cogumelos.

bem pequenininhos

grandões

ou
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Os fungos são 
organismos
que têm um 

reino só deles. 

Reino Fungi

Eles adoram lugares escuros e 
molhadinhos para crescer.
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são eucarióticos
ou seja, sua célula consegue fabricar tudo o
que precisa: alimento e energia. E ela tem 
um núcleo separadinho das outras partes, como 
uma gema de um ovo. 

Núcleo

Célula eucariótica
03



Produção de energia

Transporte e armazenamento
de compostos de sobrevivência

Fábrica de compostos
para sobrevivência

Armazenamento e quebra 
de compostos de sobrevivência

Proteção da célula

Armazenamento 
das informações

genéticas

04

Funções das partes
da célula



Quando surgiram os fungos?
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Os fungos já estavam na Terra muito antes
dos dinossauros. Cientistas acharam fósseis

de fungos com mais de 750 milhões de anos.



E por falar em cientistas...

Você sabe quem são os cientistas
que estudam os fungos?

Os micologistas

MICOLOGIA                                        é a ciência que estuda

os fungos que estão no ambiente, nos animais 

e até nas pessoas.

O primeiro micologista brasileiro
foi o padre Johanes Rick, que 
nasceu em 1869 e descreveu
várias espécies de fungos.
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Super dica

Os micologistas usam
uma espécie de super
óculos, chamado 
microscópio, para enxergar
coisas muuuuuuiiito 
pequenas.
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FUNGOS MICROSCÓPICOS

Aqui estão os fungos simples, que têm apenas uma
célula e também aqueles com mais de uma célula, mas
que só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. 
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Mas como pode um fungo ser 
microscópico se podemos 
ver ele no pão mofado?
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b
o

lo
re

s São compostos por várias células

A união das células formam uma espécie de o. 
Esses os se juntam e formam os micélios.

O que nós vemos são os micélios. Para enxergar 
o fungo (células) precisamos de microscópio.
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LEVEDURAS
 São redondas ou ovais, formadas por uma única célula (unicelular).

 Podem �car sozinhas ou ligadas como brotos.

Fungo Microscópico

11



Me chamo levedura,
mas você me conhece

como fermento de pão
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Fungos Macroscópicos
Eles podem ser vistos pelo nosso olho, sem
a ajuda de microscópios e são formados

por várias células (multicelulares).  

Os cogumelos são
os maiores fungos

multicelulares.
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Alguns cogumelos  
podem ser utilizados
como alimento.

Já outros são tóxicos
e podem nos deixar
doentes.

14
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Parte do maior
fungo do planeta



Onde eles vivem?
Ar

Animais

Plantas

Água

Solo

Em praticamente todos os lugares17
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Se eles crescerem de forma desordenada, 
podem causar grandes problemas, 

como nos deixar doentes.

Quando estão em equilíbrio com as outras espécies, os
fungos ajudam o meio ambiente e os seres que estão ali.
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Como eles se reproduzem?



O mais comum é um fungo formar 2 novos fungos.
Para isso, a célula ca maior, depois duplica tudo o 

que tem dentro dela e então se divide.

Outras formas:
Brotamento:

De uma célula mãe
sai um broto (lhote).
Quando o broto está
pronto, ele se desgruda
da mãe e vai viver 
sozinho.

Célula pai e célula mãe:

Duas células se juntam
formando uma única
célula. Depois essa
célula se divide e vai
formar dois novos
fungos.

20



O que eles comem?21





Os fungos
e sua importância

23



Na natureza

Os fungos ajudam na conservação da natureza
fazendo a decomposição de animais e 
plantas mortos, fezes ou restos de lixo,

produzindo vários nutrientes para as plantas. 

24



Na alimentação
Leveduras

fermentam a massa
do pão para ele

car fonho.

Alguns cogumelos são
muito nutritivos e

fazem parte de
pratos deliciosos.
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Os bolores são usados
para a fabricação de

queijos especiais, como:
o gorgonzola, o

camembert e o roquefort.

Leveduras especiais
fermentam a uva para

produzir o vinho.
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Na saúde

Doenças no
couro cabeludo, 

pelos e 
outras partes

do corpo. 

Meningite

Pneumonia Doenças no sangue Doenças na pele e 
nas unhas 

Eles podem causar inúmeras 
doenças, como:

Doenças na boca

27



Mas os fungos não causam só doenças. Eles
também são os responsáveis por produzir 

muitos dos medicamentos que usamos para
tratar doenças, como a penicilina, que é um

potente antibiótico.

28



Material consultado
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Glossário

30

Organismos - seres vivos

Célula - a menor parte que 
forma os seres vivos.

B
Brotos - parte nova que 
acabou de nascer e ainda
vai se desenvolver.

C

D
Decomposição -processo de
apodrecimento. Desfazer os
organismos mortos.

Duplica -fazer dois. Dobrar.

E
Espécies - conjunto de seres que
pertencem a um mesmo grupo.

Eucarióticos - ser que tem as
células com o núcleo separado, 
como as plantas e os animais.

Fezes - material que o corpo
não aproveita mais. Cocô.

F
Fermentam - processo de
crescimento das leveduras
que fazem a massa do pão 
crescer e transforma o açúcar
em álcool.

Fósseis - restos ou pedaços de
um ser que viveu na Terra há
muitos milênios.

M
Meningite - doença causada
pela inamação da membrana
que envolve o cérebro.

Micélios - é como se fosse uma
espécie de raiz dos fungos. 
Chamamos de parte vegetativa.

Nutritivo - que tem muito
nutriente.

N
Nutrientes - compostos impor-
tantes para o crescimentos dos
seres vivos.

O

Ovais -que tem a forma de um
ovo.

P
Pneumonia - doença que atinge
o pulmão.

Reino - é a maior categoria em
que estão organizados os organis-
mos.

R

Reproduzem - geração de um
ser vivo a partir de outro (s). 

T
Tóxico - coisa que faz mal a um
ser vivo.
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 O MT Ciência é um programa de 
extensão da Universidade Federal de 
Mato Grosso. 

 Resultado da união de esforços 
de professores, técnicos e alunos do 
campus Sinop e de outras instituições, 
a  m i s s ã o  d e s t e  p r o g r a m a  é 
popularizar a ciência, estreitando os 
laços da Universidade Pública com a 
sociedade brasileira.

Acesse o nosso site



SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS
- MUNDO INVISÍVEL -

Vista o seu jaleco, pegue a sua lupa e venha 
conhecer o mundo da ciência. Dessa vez 
vamos aprender sobre outro importante 
grupo de organismos: os fungos.

Você sabe o que é um micologista? 

É um cientista que estuda os fungos. Eles sabem 
tudo sobre esses seres. Que tal descobrir esse 

mundo e ser um micologista também?

Campus Sinop

UFMT

PROCEV
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