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VÍRUS 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO QUEIROZ  

 
Lista 05 

 
01. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil: o último caso 

foi registrado em 1989. Contudo, o Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante 
(abaixo de 50%) em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção 
da poliomielite; é uma questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde. 

 

(Fonte: portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43797-ministerio-da-saude-alerta-parabaixas-coberturas-vacinais-para-
polio.) 

 

Qual o agente etiológico e quais as principais formas de transmissão da poliomielite?  
 
02. O Ministério da Saúde divulgou em 2018 o boletim epidemiológico que informa a taxa de detecção 

de AIDS na população brasileira. Os gráficos abaixo apresentam a taxa de detecção por 100 mil 
habitantes em distintas faixas etárias de homens e mulheres. No período entre 2007 e 2017, a taxa 
de detecção média da AIDS no Brasil apresentou redução de aproximadamente 9,4%. O Ministério 
da Saúde destacou, porém, a estatística referente a homens adolescentes e jovens adultos de até 29 
anos. 

 

 
 

O que é a AIDS? Considerando os dados apresentados nos gráficos, justifique o destaque estatístico 
feito pelo Ministério da Saúde. 

 
03. Dengue pode ser transmitida por meio de relações sexuais, aponta estudo 

 

Pesquisa feita na Itália mostrou que o vírus da dengue aparece no sêmen mesmo um mês após 
um homem contaminado ter apresentado os primeiros sintomas; até então, sabia-se que apenas o 
vírus da zika poderia ser sexualmente transmissível. 

(http://ultimosegundo.ig.com.br, 05.05.2018.) 
 

Na forma de transmissão da dengue citada no texto, o elemento que falta é o hospedeiro, o vetor ou 
o agente etiológico da doença? No caso da zika, além da transmissão sexual, de que outra forma a 
doença pode ser transmitida entre humanos? 

 
04. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo 

caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam 
exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores 
biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao 
desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos 
que contribuem para o tratamento dessas doenças. 

 

Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais?  
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05. Em um programa de auditório, especialistas discutem questões sobre sexo. A plateia interage com 
os especialistas fazendo afirmações relacionadas ao tema e ao corpo humano, das quais algumas 
são mitos e outras são verdades. 

 
Dessa interação, foram selecionadas as seguintes afirmativas: 
I. As mulheres em geral são mais suscetíveis às inflamações na bexiga (cistite). 
II. Cerca de 10%  do volume do sêmen de homens saudáveis é constituído de espermatozoides. 
III. A ereção de partes da genitália é uma característica exclusiva dos homens. 
IV. A próstata é responsável pela lubrificação tanto da mucosa vaginal quanto da uretra masculina 

ou feminina. 
V. O Papiloma Vírus Humano (HPV) é encontrado somente no colo do útero. 
 
Cite três medidas de prevenção ao câncer de colo do útero originado pelo HPV.  

 
06. Leia a charge abaixo. 

 
 

Comparando-se as doenças típicas de países tropicais, mencionadas na charge, é comum entre elas  
a) serem provocadas por organismos procariotos.    
b) apresentarem insetos como agentes etiológicos.    
c) apresentarem insetos como vetores.    
d) apresentarem agentes etiológicos do reino Protista.    

 
07. H1N1 e H3N2: O que é verdade e o que é boato nos alertas sobre epidemia de gripe no 

Brasil  
 

Sinônimo de gripe, a palavra "influenza" tem sido usada de forma geral no Brasil para se referir aos 
tipos A e B, que estão relacionados a epidemias. O tipo C é aquele mais comum, que causa apenas 
infecções respiratórias brandas. 
"No Brasil, circulam no momento apenas os vírus H1N1 e H3N2", afirma Nancy Bellei, professora 
afiliada da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e consultora em influenza para o Ministério 
da Saúde, referindo-se aos tipos de influenza A. Entre as medidas de prevenção da gripe está a 
vacina quadrivalente, na qual consta a cepa do vírus H1N1, H3N2, B Yamagata e B Victoria, o que 
possibilita a imunização contra influenza A e B. 

Fonte: BBC, 21/04/2018 (Adaptado). Disponível em: http://www.bbc.com. 
 

Acerca das informações acima e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a 
seguir. 
I. A influenza A é uma infecção respiratória aguda, de comportamento sazonal, e tem aumento no 

número de casos entre as estações climáticas mais frias. Porém, no Brasil, pode haver casos em 
outras épocas do ano, já que o país apresenta diferenças geográficas e climáticas em suas 
regiões. 

II. O H3N2 e o H1N1 são subtipos do vírus da Influenza A, assim classificados em razão de 
variações nas hemaglutininas (H) e neuraminidases (N) em decorrência da estrutura do DNA do 
vírus. 
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III. Assim como a influenza, a febre amarela é uma doença viral que pode ser prevenida com a 
vacinação. No caso da febre amarela, a vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem 
ou irão para áreas de risco da doença e onde há casos da doença em humanos ou circulação do 
vírus entre animais (macacos). 

IV. Os vírus multiplicam-se através de dois tipos de ciclos reprodutivos: o ciclo lisogênico e o ciclo 
lítico. No ciclo lítico, quando a célula hospedeira passa por divisões mitóticas, transmite às 
células-filhas não só o seu genoma, como também o material genético do vírus que a infectou. 

V. A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por vetores e causada pelo RNA vírus 
Arbovírus do grupo dos Flavivirus 

 
É correto o que se afirma em:  
a) II – III – IV – V    
b) I – II – IV    
c) I – III – V    
d) II – IV – V 


