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VÍRUS 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO QUEIROZ  
 

Lista 04 
 

01. O Truvada é o nome comercial da associação entre duas drogas antirretrovirais (anti-HIV). Nos 
Estados Unidos, ele já é utilizado pelos adultos desde 2012; no Brasil, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) o aprovou em 2017. O esquema abaixo representa o seu 
funcionamento como terapia preventiva. 

 

 
 

Como o Truvada atua no ciclo viral do HIV? 
 
02. Atente ao que se diz a respeito de vírus, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for 

falso. 
(     ) Um vírus que se aproxima da célula hospedeira injeta seu material genético e multiplica-se 

com a ajuda das organelas da célula infectada tem ciclo lisogênico. 
(     ) Todo vírus possui uma cápsula proteica protetora denominada capsídeo que encerra um 

genoma de DNA ou RNA. 
(     ) No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega seu material genético ao genoma 

da mesma. 
(     ) Apesar de poder ser causada por fungos e bactérias, a pneumonia também pode ter origem viral. 

 
03. A hepatite, caracterizada como uma inflamação do fígado, é atualmente um grave problema de saúde 

pública não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela pode ser causada por vírus, doenças autoimunes, 
metabólicas, genéticas, ou, ainda, pelo uso de alguns medicamentos, álcool e/ou outras drogas. 

 
Sobre a hepatite causada por vírus, analise as afirmativas a seguir. 
I. As hepatites virais mais comuns no Brasil são as causadas pelos vírus A, B e C.  
II. A hepatite A  pode ser adquirida devido a condições precárias de saneamento básico, de higiene 

pessoal e dos alimentos. 
III. A hepatite B  pode ser transmitida pela prática de sexo desprotegido, pelo compartilhamento de 

agulhas, lâminas de barbear e alicates de unha, por exemplo. 
IV. Os vírus causadores das hepatites A, B e C são retrovírus. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) II e III, apenas.    b) I, II e III, apenas.    c) I, II e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas.    e) I, II, III e IV. 
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04. Historicamente, os cientistas tiveram dificuldade em determinar de onde os vírus vieram, por conta 
da variedade de tipos e de sua capacidade rápida de evolução ou mutação. Muitos cientistas dizem 
que os vírus não são ainda parte da árvore genealógica, e não podem estar vivos sem metabolismo 
que sugira a vida, não podendo se reproduzir de forma independente. Mas esse argumento ignora a 
maneira de aglomeração viral. Quando os vírus infectam as células, assumindo a reprodução, eles 
agem de forma muito semelhante a muitas bactérias parasitas que são totalmente aceitas como 
seres vivos. “Os vírus agora merecem um lugar na árvore da vida“. 

 

RIZZATO, Bruno. Vírus podem ser considerados seres vivos e são nossos parentes distantes, afirmam os pesquisadores. Disponível 
em: <http://www.jornalciencia.com>. Acesso em: 18 nov. 2016. Adaptado. 

 
Vírus são agentes infecciosos que não apresentam organização celular. Possuem DNA ou RNA como 
material genético e são considerados parasitas celulares, pois dependem de células para a sua 
reprodução. 
 
Com base nos conhecimentos sobre os retrovírus, cite duas doenças causadas por esse tipo de vírus, 
explicando como esses agentes infecciosos se multiplicam.  

 
05. Considere a figura a seguir e faça o que se pede. 
 

 
 

a) Descreva resumidamente o ciclo reprodutivo do vírus da ilustração.  
b) Mencione uma conhecida virose humana causada por esse tipo de vírus e três importantes 

mecanismos de contaminação.  
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06. O HPV (Papilomavírus Humano, do inglês Human papillomavirus) é o principal agente causador do 
câncer de colo de útero e tem transmissão preferencialmente sexual. O HPV pode causar lesões 
genitais benignas, lesões pré-cancerosas e câncer propriamente dito, principalmente do colo uterino. 
A vacina é a principal forma de prevenção contra o HPV. Nenhum tratamento erradica o HPV do 
organismo, mas pode promover a remoção de lesões, a melhora clínica e a redução da transmissão. 

 

Disponível em: <http://www.dive.sc.gov.br/hpv/> e <http://projetohpv.com.br/projetohpv/?cat=3>. [Adaptado].  
Acesso em: 28 jul. 2016.  

 

Estudo de caso:  
Anne iniciou a sua vida sexual aos 15 anos de idade com o jovem Pierre, de 23 anos. Os dois 

nunca usaram camisinha por jurarem fidelidade. Aos 26 anos Anne foi diagnosticada com uma 
verruga na genitália externa e uma lesão no colo uterino provocadas pelo HPV. Anne culpou Pierre 
por ter transmitido o HPV a ela, pois ele era o seu único parceiro sexual. Após a realização do 
tratamento, o médico afirmou que o vírus havia se estabilizado e que não havia mais lesões no colo 
uterino, apenas uma pequena cicatriz. 

 

Sobre o assunto, é correto afirmar que:  
01) o câncer de colo de útero é caracterizado pelo crescimento desordenado de células do colo do 

útero, as quais podem invadir outros tecidos e órgãos.    
02) curar as lesões provocadas pelo HPV, conforme observado no caso de Anne, significa a 

eliminação do HPV do organismo.    
04) o uso de camisinha é uma medida de prevenção contra a infecção pelo HPV.    
08) Anne tinha câncer de colo de útero.    
16) não há dúvida de que Pierre teve relações sexuais com outras pessoas durante o relacionamento 

com Anne.    
32) o tratamento das lesões provocadas pelo HPV deve ser feito com o uso de antibióticos para 

reduzir a população do HPV bacteriano.    
 
07. Em 2017, a vacina contra o HPV passou a ser oferecida pelo Programa Nacional de Imunização 

também a meninos de 12 e 13 anos. A imunização, que já era oferecida a meninas, pode prevenir 
câncer em diversos órgãos. Sobre HPV, analise as afirmativas abaixo. 
I. HPV é um vírus transmitido por meio do contato direto com pele ou mucosas infectadas e no 

momento do parto. 
II. O HPV pode infectar homens e mulheres, adultos e crianças e o sintoma mais comum é o 

aparecimento de verrugas na região genital. 
III. Nos homens, a maioria das lesões (verrugas) são encontradas no prepúcio, na glande e no 

escroto.  
IV. Indivíduos com vida sexual ativa devem se vacinar anualmente contra o HPV. 

 
Está correto apenas o que se afirma em  
a) I e III.    
b) II, III e IV.    
c) II e IV.    
d) I e IV.    
e) I, II e III.    

 


