
 

 

Tarefa 05 – Professora Sarah 
 
01. Em relação aos vírus analise as proposições abaixo e justifique aquelas consideradas falsas. 

(   ) São agentes infecciosos específicos de células animais.  
(   ) Em laboratório, sobrevivem em meios de cultura artificiais. 
(   ) Causam doenças, tais como: gripe, sarampo, catapora, varíola, poliomielite, herpes.  
(   ) Crescem e se multiplicam apenas no interior das células que parasitam.  
(   ) Sintetizam proteína, usando seus próprios ribossomos. 

 
02.  

 
 

De acordo com o cartaz e com os seus conhecimentos sobre a gripe, pode-se afirmar que 
a) os lenços de papel são recomendados por serem mais baratos que os de pano. 
b) a transmissão da doença ocorre somente pelas mãos e por objetos contaminados. 
c) o uso da máscara impede que o usuário se contamine com o vírus da gripe. 
d) a gripe só pode ser prevenida de forma eficaz por meio do uso de medicamentos. 
e) as recomendações do cartaz valem tanto para a gripe comum como para a Covid-19. 
Justifique sua resposta. 
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03. Com base na estrutura dos vírus, explique por que é super eficiente a lavagem das mãos com água e sabão 
para a prevenção da gripe e Covid-19. 

 
04. O filme brasileiro Xingu traz um enredo baseado na expedição dos irmãos Villas-Bôas, nos anos 1940, pelo 

Brasil Central. Em contato com os índios Kalapalos, os irmãos vivenciam a primeira tragédia: um surto de 
gripe, trazida por eles mesmos, que quase dizima toda a aldeia. Pelo rádio, eles solicitam o envio de 
penicilina, mas o antibiótico não chega. No filme, o narrador da cena informa: “– A gripe levou metade da 
aldeia e se espalhou por todo o Alto Xingu”. 

 
 

Explique por que a gripe teria dizimado quase toda a aldeia, mas não os que faziam parte da expedição. 
Considerando o agente causador da gripe, de que maneira a penicilina, caso tivesse chegado a tempo, 
poderia ter reduzido o número de mortes entre os índios? 

 


