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VÍRUS 1ª SÉRIE – BIOLOGIA – FABRÍCIO QUEIROZ 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
01. [E] 

A poliomelite e o sarampo são doenças causadas por vírus; a poliomelite é causada pelo Enterovirus, 
acarretando problemas na garganta, intestino delgado, linfonodos e quando cai na circulação 
sanguínea penetra no sistema nervoso central, afetando as funções motoras, causando paralisias; o 
sarampo é causado pelo Morbillivirus, acarretando problemas na garganta, dor de cabeça, tosse e 
erupções na pele, podendo causar encefalite, levando a lesões cerebrais permanentes.   

 
02. 01 + 16 = 17. 

[02] Incorreta. Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. 
[04] Incorreta. Herpes, catapora, dengue, poliomielite e raiva são doenças causadas por vírus; a 
hanseníase e a tuberculose são doenças causadas por bactérias; e a malária é causada por 
protozoário. 
[08] Incorreta. Os vírus não são considerados células, mas acelulares; os retrovírus possuem RNA 
como material genético e a enzima transcriptase reversa, que transcreve DNA a partir de RNA, para 
que o DNA transcrito seja integrado ao DNA da célula hospedeira.   

 
03. 01 + 04 + 08 = 13. 

[02] Incorreta. As gripes são causadas por formas virais do grupo Influenza, havendo vacina para 
alguns de seus subtipos; os antibióticos tratam doenças bacterianas; os Flavivírus geralmente são 
transmitidos por insetos ou aracnídeos, causando doenças como a febre amarela, a dengue, certo 
tipo de encefalite, dentre outras, havendo vacina para algumas.   

 
04. [E] 

A utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos que reduzam ou eliminem as substâncias 
odoríferas do suor que atraem os mosquitos, pode ser uma medida profilática importante no 
combate à dengue e outras viroses transmitidas por mosquitos.   

 
05. [C] 

A febre amarela é uma virose. A tuberculose é uma infecção bacteriana causada pelo bacilo de Koch 
e prevenida pela vacina BCG (bacilo Calmette-Guerin). O sarampo é uma virose.   

 
06. a) O agente etiológico da gripe é o vírus e sua transmissão pode ocorrer pelo ar, gotículas de 

saliva, secreções e contato direto. 
b) Não, porque os antibióticos atuam no combate a infecções bacterianas. 
c) As vacinas consistem em antígenos isolados de microrganismos causadores de certas doenças ou 

mesmo o microrganismo vivo atenuado, que desencadeiam uma resposta imunitária primária, na 
qual há produção de células de memória; caso o organismo seja invadido pelo microrganismo 
contra o qual foi imunizado, ocorrerá a resposta imunitária secundária e os invasores serão 
destruídos antes de causarem a doença. A vacinação tem que ser anual devido à capacidade de 
mutação do vírus.   

 
07. a) A informação correta feita pelo Grupo 1 refere-se ao fato de que, na zona urbana, a transmissão 

da febre amarela é feita pelo mesmo transmissor de outras doenças. Trata-se de fêmeas 
contaminadas do mosquito Aedes aegypti. 

b) A informação errada do Grupo 2 refere-se ao fato de que a forma silvestre da febre amarela 
encontra-se associada a ambientes abertos e secos. Os mosquitos transmissores, dos gêneros 
Haemagogus e Sabethes vivem em matas tropicais úmidas e fechadas, tais como a mata 
atlântica. 

 


