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VÍRUS 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO QUEIROZ  

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. 

Em 2018, tivemos a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A meta do 
Ministério da Saúde (MS) foi imunizar 95% das 11,2 milhões de crianças de 1 ano a menores de 
cinco anos e diminuir a possibilidade de retorno da pólio e a reemergência do sarampo, doenças já 
eliminadas no Brasil. Desde que se observou a redução nas coberturas vacinais no Brasil, o 
Ministério da Saúde tem alertado sobre o risco da volta de doenças que já não circulavam no país, 
como é o caso do sarampo. Entre as causas citadas para a redução nas coberturas vacinais, destaca-
se a circulação de notícias falsas na internet e WhatsApp, causando dúvidas sobre a segurança e 
eficácia das vacinas. Devemos lembrar que a cobertura vacinal elevada faz a doença desaparecer, e 
é por isso que devemos continuar vacinando nossos filhos, para manter essas doenças longe do 
Brasil. 

LOBATO, Flávia. Sarampo: uma antiga ameaça bate à porta. Portal de Periódicos Fiocruz.  
Disponível em: <http://periodicos.fiocruz.br/pt-br/content/sarampo-uma-antiga-amea%C3%A7a-bate-%C3%A0-porta>. Acesso 

em: 09 out. 2018 (adaptado).  
 

Sobre as doenças destacadas no texto, é CORRETO afirmar que são causadas por   
a) insetos. 
b) bactérias. 
c) protozoários. 
d) vermes. 
e) vírus. 

 
02. 

Em outubro de 2015, uma paulistana passava por um momento de extrema tensão. Com o 
estresse, a sua imunidade baixou e um quadro de herpes-zóster se desenvolveu. 

Apenas na segunda consulta ela recebeu o diagnóstico e o tratamento adequado, pois na 
primeira foi receitada uma pomada para herpes simples, de modo que os sintomas se intensificaram, 
a dor se tornou insuportável e as bolhas aumentaram e começaram a estourar. 

Embora tenham nomes semelhantes, herpes e herpes-zóster são doenças totalmente distintas. A 
primeira é provocada pelo HSV (do inglês, Herpes simplex virus), enquanto que a segunda é 
resultado da reativação da infecção latente do VZV (do inglês, Varicella zoster virus), o mesmo vírus 
responsável pelo desenvolvimento da doença conhecida como catapora. 

Segundo Maisa Kairalla, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, herpes-
zóster é mais comum após os 50 anos de idade, mas o estresse vem mudando o perfil daqueles 
afetados pela infecção e fazendo a doença aparecer cada vez mais cedo. 

 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42333161>. [Adaptado]. Acesso em: 18 ago. 2018. 
 
Sobre vírus, é correto afirmar que: 
01. tanto o vírus do herpes simples como o vírus do herpes-zóster podem permanecer no estado 

inativo e se manifestar sob determinadas condições fisiológicas. 
02. nem todos os vírus são parasitas; os bacteriófagos, por exemplo, são comensais de bactérias. 
04. herpes, catapora, malária, dengue, poliomielite, raiva, hanseníase e tuberculose são doenças 

causadas por vírus. 
08. os retrovírus possuem nas suas células a enzima transcriptase reversa e a molécula de DNA 

como material genético. 
16. alguns vírus possuem, além do capsídeo e do material genético (DNA ou RNA), uma membrana 

derivada da célula hospedeira. 
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03. Muitas doenças virais podem ser prevenidas pelo uso de vacinas que, em geral, são preparações 
feitas à base de partes virais ou de vírus previamente atenuados. Ao entrar em contato com os vírus 
da vacina, o organismo reage e ativa seus sistemas de defesa corporal. Sobre algumas doenças 
humanas causadas por vírus, assinale o que for correto. 
01. Geralmente, os sintomas da rubéola são febre e manchas vermelhas pela pele. A infecção da 

mãe durante a gravidez pode provocar sérios danos ao feto, tais como surdez, catarata e retardo 
mental, entre outros. A vacina é aplicada na infância, juntamente com as vacinas contra 
sarampo e caxumba, a chamada vacina tríplice viral. 

02. Há formas virais e bacterianas de gripe, sendo estas últimas tratadas por meio da administração 
de antibióticos. As formas virais são causadas pelos Flavivírus e podem ser evitadas pela 
vacinação, que se mostra muito eficiente em idosos, possibilitando a redução da taxa de 
internações por gripe nesta faixa etária. 

04. A dengue pode ser causada por quatro variedades de vírus, sendo que se a pessoa for infectada 
por uma das formas, não adquire imunidade para as outras. Caracteriza-se por febre, dor 
muscular, dores nas juntas e manchas vermelhas na pele. Não há tratamento específico para a 
dengue, são combatidos os sintomas com hidratação e antitérmicos. 

08. A transmissão da varíola ocorre pelas vias respiratórias, por meio de gotículas de saliva de 
pessoas portadoras do vírus. A taxa de mortalidade é grande entre os infectados. A vacina é 
muito eficiente e sua aplicação sistemática levou à erradicação da doença no mundo. 

 
04. As fêmeas do mosquito da dengue, Aedes aegypti, têm um olfato extremamente refinado. Além de 

identificar as coleções de águas para oviposição, elas são capazes de detectar de forma precisa e 
eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a sudorese. 
Após perceber o indivíduo, voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto 
sanguíneo durante o qual podem transmitir o vírus da dengue. Portanto, o olfato desempenha um 
papel importante para a sobrevivência dessa espécie. 

 

GUIDOBALDI, F.; MAY-CONCHA, I. J.; GUERENSTEIN, P. G. Morphology and Physiology of the Olfactory System of Blood-Feeding 
Insects. Journal of Physiology-Paris, n. 2-3, abr.-jun. 2014 (adaptado). 

 

Medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessa modalidade sensorial 
incluem a  
a) colocação de telas nas janelas. 
b) eliminação de locais de oviposição. 
c) instalação de borrifadores de água em locais abertos. 
d) conscientização para a necessidade de banhos diários. 
e) utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos. 

 
05. No Brasil, doenças como a febre amarela, o sarampo e a tuberculose são problemas de saúde 

pública. Com relação a essas doenças, assinale a alternativa correta. 
a) A febre amarela é uma doença bacteriana e sua transmissão ocorre pela picada de mosquito do 

gênero Aedes. 
b) Sarampo e tuberculose são doenças provocadas por vírus e transmitidas por gotículas eliminadas 

por tosse e espirro. 
c) Febre amarela e sarampo são doenças causadas por vírus, e para ambas a prevenção pode ser 

realizada por meio de vacinação. 
d) A tuberculose é causada pelo vírus de Koch, e a prevenção pode ser feita por meio da vacina 

tríplice viral. 
e) Tuberculose e sarampo são doenças bacterianas, e para ambas a prevenção pode ser realizada 

por meio de vacinação. 
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06. 
“O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (13) a decisão de antecipar a campanha de 

vacinação contra a gripe em 2017. Ao contrário de 2016, quando o maior número de registros foi do 
H1N1, neste ano a maior circulação tem sido do tipo H3N2, aponta a presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBI), Isabella Ballalai.” 

 

Agência Brasil, 14 de abril de 2017 - http://agenciabrasil.ebc.com.br. 
 

Sobre essa doença responda: 
a) Qual a natureza do agente etiológico da gripe e qual sua forma de transmissão? 
b) Dona Camélia ouviu, da vizinha da prima de uma parenta, que tomar antibióticos seria um 

tratamento eficaz contra gripe. É correta tal informação? Por quê? 
c) Explique o mecanismo de ação de uma vacina na prevenção de doenças. Por que, no caso da 

gripe, a vacinação tem que ser anual?  
07. No início de 2017, o Brasil registrou uma das maiores epidemias de febre amarela de sua história. 

Em uma aula de Biologia, a professora dividiu a classe em dois grupos, solicitando que discutissem 
previamente e apresentassem seus conhecimentos sobre a doença. Os grupos trouxeram as 
seguintes informações: 
 
Grupo 1 – Trata-se de doença associada ao saneamento precário, à falta de banheiros e ao consumo 
de alimentos contaminados. Na zona urbana, a transmissão da febre amarela é feita pelo mesmo 
transmissor de outras doenças, o que potencializa a propagação de várias enfermidades. 
Grupo 2 – A forma silvestre da febre amarela encontra-se associada a ambientes abertos e secos, e 
a expansão da fronteira agrícola contribui para que a doença se espalhe pelas áreas urbanas. A 
vacinação é a forma mais eficaz para combater a disseminação da doença. 
 
a) Com relação às informações apresentadas pelo Grupo 1, identifique a informação que está 

correta, complementando-a com detalhamentos que confirmem sua veracidade. 
b) Com relação às informações apresentadas pelo Grupo 2, identifique a informação que está 

errada, reescrevendo-a de modo correto. 


