
 

 

Tarefa Mínima 13 – 7º Ano – Biologia 

Prof. Suzana 
 
01. Muitas parasitoses na África e América do Sul ainda são negligenciadas pelas políticas públicas de saúde. 

Estas doenças atingem milhões de pessoas. As crianças sofrem as maiores consequências, podendo ter o 
desenvolvimento e desempenho escolar afetados, pois alguns parasitos apresentam ciclos biológicos 
complexos, envolvendo os sistemas digestório, circulatório e respiratório do hospedeiro definitivo. 
Considerando o exposto acima, é possível afirmar que os representantes das espécies de nematoides 

abaixo, que apresentam ciclo vital complexo, são: 
a) Ascaris lumbricoides  

b) Taenia solium  
c) Taenia saginata    
d) Shistossoma mansoni    

   

02. A figura representa, esquematicamente, o ciclo de vida de Schistosoma mansoni. 
 

 
 
A partir da análise do ciclo, considere as afirmativas a seguir.  

I. A larva do esquistossomo que penetra ativamente pela pele ou pela mucosa das pessoas, infectando-
as, é um protozoário denominado cercária.  

II. Na profilaxia dessa doença é importante construir redes de água e esgoto, exterminar o caramujo 
hospedeiro, bem como evitar o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias.  

III. O caramujo Biomphalaria representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas (miracídios). Estas 

originam as larvas dotadas de cauda (as cercárias).  
IV. A esquistossomose é ocasionada pela presença da larva do Schistosoma mansoni, e a infecção do 

homem é ocasionada pela ingestão de ovos do parasita liberados nas fezes de pessoas infectadas.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as afirmativas corretas.  
a) II e III e IV.    
b) I e IV.    
c) I, II e III.    
d) II, III.    
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03. Analise o ciclo do nematódeo Dracunculus medinensis, causador da dracunculíase em Guiné, na África, 

cujos casos têm-se reduzido drasticamente. 
 

 
 

A estratégia que vem permitindo essa diminuição de casos da doença é a: 

a) descontaminação dos cursos d’água.    
b) vacinação em massa nas regiões contaminadas.    
c) implantação do saneamento básico nas áreas de risco.    
d) construção de aterro sanitário nos municípios afetados.    

   
04. A figura abaixo representa o ciclo de vida de um determinado verme. 
 

 
 

Uma das principais medidas de controle da doença provocada pelo verme em foco é: 
a) vacinar a população afetada da área ribeirinha.    
b) impedir a construção de casas de barro ou pau a pique.    
c) destruir criadouros das fases intermediárias dos barbeiros.    
d) evitar contato com águas possivelmente infestadas pela larva.    

   



Exercícios Complementares 
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05. Na tabela abaixo, estão relacionadas algumas verminoses que afetam o organismo humano, seu agente 

etiológico, sua forma de contaminação e um método de prevenção. Assinale a alternativa em que todos os 
itens foram preenchidos corretamente. 

 Parasitose 
Agente 

etiológico 
Contaminação Prevenção 

a) Esquistossomose Biomphalaria 

Contato direto da 
pele com terra 
contaminada pelas 
larvas do verme 

Saneamento básico 
adequado construção de 

fossas sépticas. 

b) Teníase Taenia solium 

Ingestão de água 

ou verduras 
contaminadas com 
os ovos do verme. 

Lavar bem verduras e 

legumes antes de 
consumi-los crus e ferver 
a água não tratada. 

c) Ascaridíase 
Ascaris 

lumbricoides 

Ingestão de água e 
verduras 

contaminadas com 

os ovos do verme. 

Ferver água não tratada 
e lavar frutas, verduras e 

legumes antes do 

consumo. 

d) Amarelão 
Schistosoma 

mansoni 

Penetração de 
larvas através da 
pele ao nadar em 
lagoas infestadas. 

Evitar andar descalço e 
nadar em lagoas nos 
horários mais quentes do 
dia. 

e) Cisticercose Taenia saginata 
Ingestão de carne 
crua ou mal 

cozida. 

Saneamento básico 
adequado e não ingestão 
de carne de procedência 
desconhecida. 

  
 


