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VÍRUS 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO QUEIROZ 

 
Lista 05 – Gabarito 

 
01. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é causada pelo poliovírus, normalmente, 

transmitida de pessoa para pessoa por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados com 
fezes dos doentes.   

 
02. A AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – é uma doença (virose) causada pelo HIV, que 

ataca os linfócitos T auxiliadores (CD4), responsáveis pela defesa contra infecções; essas células 
perdem a capacidade de defender o corpo, que passa a contrair infecções. O Ministério da Saúde 
destaca o aumento da virose entre adolescentes e jovens adultos do sexo masculino, indicando a 
redução do uso de preservativos no grupo em questão. 

 
03. Na forma de transmissão da dengue citada no texto o elemento que falta é o vetor. Tanto a dengue 

quanto a zika são viroses transmitidas pela picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti. 
 
04. O desenvolvimento de vacinas contra vírus portadores de RNA é complexo e difícil, porque esses 

agentes patogênicos são altamente mutagênicos. Os avanços tecnológicos para o tratamento das 
infecções viróticas é a criação de antirretrovirais que vão dificultar a multiplicação desses vírus.   

 
05. As medidas de prevenção são: uso de camisinha durante relações sexuais, que protege contra o 

contato da pele dos genitais com abrasões microscópicas, porém, o contato com a vulva, períneo e 
testículos também pode causar contágio; tomar a vacina contra HPV; e a realização de exame 
preventivo, o Papanicolau, para análise citopatológica das células do colo do útero.   

 
06. c 

Dengue, zika e febre amarela são viroses transmitidas pela picada de mosquitos. 
 
07. c 

[II] Incorreta. Os subtipos do vírus da Influenza A são classificados de acordo com variações 
estruturais do RNA. 
[IV] Incorreta. No ciclo lítico, o vírus insere seu material genético na célula hospedeira, comandando 
seu metabolismo e produzindo novos vírus, que rompem a célula hospedeira, liberando novas 
partículas virais. 

 


