
 

 

Tarefa Mínima 05 - 7° ano – Biologia 

 
Prof. Sarah 

 
01. Se os vírus fossem parasitas intracelulares facultativos, isto é, se fossem capazes de se reproduzir dentro e 

fora das células, isso seria um argumento a favor ou contra dele ser considerado um ser vivo? Justifique. 
 
02. Observe as imagens a seguir. Nelas, vemos pessoas que provavelmente estão com gripe ou com resfriado. 

 

                  
 

a) Ao espirrar, é recomendável que as pessoas doentes utilizem um lenço para tapar o nariz e a boca. 

Qual o propósito dessa recomendação? 
b) Após utilizar o lenço, o que deve ser feito com ele? Justifique. 

 
03. Uma pessoa fez as seguintes afirmações sobre os vírus: 

I. são tão pequenos, mas podem ser visualizados com uso de microscópio ótico; 
II. só se reproduzem no interior de células vivas; 
III. parasitam apenas células de animais; 
IV. podem sofrer mutações em seu material genético; 

V. são formados por células, são seres unicelulares. 
 
a) Quais afirmações desta pessoa estão erradas/equivocadas? 
b) Explique por que essas afirmativas estão erradas. 

 
04. Os vírus são minúsculos “piratas” biológicos porque invadem as células, saqueiam suas organelas e 

utilizam as reações químicas delas para se reproduzir. Logo em seguida os descendentes dos invasores 

transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos, dá-se o nome de virose, 
como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe etc. 

Texto modificado do livro “PIRATAS DA CÉLULA”, de Andrew Scott. 

 
De acordo com o texto, é correto afirmar: 
a) Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células, causando viroses. 
b) Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. 
c) Os vírus não têm metabolismo próprio. 

d) As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. 
e) As viroses são modificações genéticas induzidas pelos vírus que degeneram o DNA na célula 

hospedeira. 
 
Agora, justifique sua escolha.  

 
05. Diferencie agente etiológico e vetor. Dê exemplos. 

 
 
 


