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VÍRUS 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO QUEIROZ 

 
Lista 04 – Gabarito 

 
01. O Truvada é um medicamento antirretroviral cuja função é inibir a ação da enzima transcriptase 

reversa do HIV. Essa enzima é responsável pela formação do DNA a partir de um molde de RNA 
viral.   

 
02. [B] 

O vírus que se multiplica em uma célula hospedeira tem ciclo lítico. No ciclo lisogênico o vírus invade 
uma célula e insere o seu material genético ao genoma da mesma.   

 
03. [B] 

[IV] Incorreta. O vírus causador da hepatite A é o HAV, vírus RNA da família Picornaviridae; da 
hepatite B é o HBV, vírus DNA, da família Hepadnaviridae; e o da hepatite C é o HCV, vírus RNA, da 
família Flaviviridae. 

 
04. AIDS (HIV) e linfoma (HTLV 1). O vírus entra em contato com uma célula hospedeira. Ocorre 

interação entre os seus receptores de membrana, aderindo à célula. O vírus injeta seu RNA e 
enzimas na célula. A transcriptase reversa sintetiza DNA a partir do seu RNA. Esse DNA se liga ao 
DNA da célula hospedeira. O DNA é replicado e são produzidas moléculas de RNA e proteínas virais. 
São formados novos vírus dentro da célula hospedeira. Os vírus saem da célula rompendo-a (ciclo 
lítico) ou sem rompê-la (lisogênico).   

 
05. a) O vírus se funde com a membrana plasmática, podendo ocorrer também endocitose. Após a 

penetração do nucleocapsídeo viral, ocorre a transcrição reversa do RNA do vírus em DNA viral. 
O DNA viral migra para o núcleo da célula e se integra ao DNA celular, ocorrendo modificações 
em ambos os códigos genéticos. Começa a transcrição desse DNA em RNA viral, a partir do 
sistema de transcrição da célula. Proteínas virais também são produzidas e algumas moléculas 
de RNA viral são empacotadas, originando centenas de novos vírus.  

b) A AIDS é causada por um retrovírus. Os mecanismos de contaminação envolvem contato entre 
células sanguíneas através de relações sexuais desprotegidas, transfusões sanguíneas, seringas 
reutilizadas.   

 
06. 01 + 04 = 05. 

[02] Incorreta. O tratamento reduziu a carga viral no organismo de Anne. 
[08] Incorreta. Anne não desenvolveu câncer de colo de útero. 
[16] Incorreta. Não se pode afirmar que Pierre teve relações extraconjugais durante o 
relacionamento com Anne. 
[32] Incorreta. Antibióticos somente têm efeito sobre células vivas. Os vírus não apresentam 
estrutura celular.   

 
07. [E] 

[I] Correta. O HPV (papilomavírus humano) é causado por vírus e sua transmissão pode ocorrer por 
uma única exposição, por contato direto através da pele e mucosas e durante o parto. 
[II] Correta. O HPV pode infectar pessoas de ambos os sexos e qualquer idade e os sintomas mais 
frequentes são a presença de verrugas genitais. 
[III] Correta. Nos homens, em geral, das lesões ocorrem no prepúcio, na glande, flênulo (pele 
elástica que liga a parte ventral da glande à pele do pênis), corona (onde a glande se une ao pênis, 
a borda da glande) e escroto. 
[IV] Errada. A vacinação contra HPV é feita com os tipos de vírus mais comuns e em doses, além 
disso, ainda são realizados estudos sobre o tempo de prevenção exato.    

 


