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FILO PLATELMINTOS 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. A vacina brasileira contra a esquistossomose está entrando na fase final de teste em humanos em 

áreas endêmicas. Causada por um verme, a doença está presente em 19 estados brasileiros, com 
maior quantidade de casos nos estados do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais. 

 
DANTAS, Carolina. Vacina brasileira de esquistossomose inicia fase final de testes após 30 anos. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/vacina-brasileira-de-esquistossomose-inicia-fase-final-detestes-
apos-30-anos.html>. 

 
Com relação à esquistossomose, podemos afirmar que esta doença é causada 
a) pelo Schistosoma mansoni e nos contaminamos tomando banho de rio em áreas infectadas.   
b) pela Taenia solium e nos contaminamos ingerindo carne de porco crua ou malpassada.   
c) pela Entamoeba histolytica e nos contaminamos ingerindo água ou alimentos contaminados.   
d) pelo Aedes aegypti e nos contaminamos tomando banho de rio em áreas infectadas.   
e) pela Giardia lamblia e nos contaminamos ingerindo água ou alimentos contaminados.   

 
02. Notícias recentes informam que, no Brasil, há mais de quatro milhões de pessoas contaminadas pela 

esquistossomose. A doença, que no século passado era comum apenas nas zonas rurais do país, já 
atinge mais de 80% das áreas urbanas, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde uma 
das doenças mais negligenciadas no mundo. A esquistossomose é causada pelo Schistosoma 
mansoni. 

 
 
a) O ciclo do Schistosoma mansoni, acima esquematizado, está dividido em três fases. Em qual das 

três fases ocorre a infestação do homem? Explique como ocorre a infestação. 
b) O Schistosoma mansoni pertence ao Filo Platyhelminthes, assim como outros parasitas, como 

Taenia saginata, Taenia solium e Fasciola hepatica. Esses parasitas apresentam características 
relacionadas com o endoparasitismo. Indique duas dessas características e dê a sua função. 

 
03. Os platelmintos (Filo Platyhelmintes) são animais invertebrados que possuem o corpo achatado. As 

características que os diferenciam dos outros invertebrados são: sistema circulatório __________; 
sistema digestório __________; e excreção realizada através de __________. 
 
Sobre as características diferenciais dos platelmintos descritas acima, qual das alternativas abaixo 
preenche correta e respectivamente as lacunas? 
a) presente; incompleto; metanefrídeos. 
b) ausente; incompleto; túbulos de Malpighi. 
c) ausente; incompleto; protonefrídeos (células-flama). 
d) presente; completo; túbulos de Malpighi. 
e) presente; incompleto; protonefrídeos (células-flama). 
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04. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as 
espécies do verme Schistosoma é o praquizentel (PQZ). Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em 
larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas têm provocado a seleção de linhagens 
resistentes. 
 
Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados?  
a) Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem 

muitos hospedeiros.  
b) Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando-o para seus descendentes, que 

também se tornam resistentes.  
c) Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com 

outros vermes dentro do hospedeiro.  
d) Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes 

sobre os quais o medicamento faz efeito.  
e) Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, 

fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam.  
 
05. A esquistossomose mansônica é uma doença que afeta 7 milhões de brasileiros atualmente. A vacina 

contra este helminto está em fase pré-clínica de testes e foi desenvolvida por pesquisadores 
brasileiros. 
a) Quais são as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado e para o hospedeiro invertebrado? 

Indique esses hospedeiros. 
b) Vacinas são estratégias profiláticas importantes no combate a infecções, porém, até o momento, 

não existem vacinas contra essa parasitose. Cite duas medidas profiláticas efetivas para o 
controle dessa infecção no homem. 

 
06. No ciclo reprodutivo de agentes etiológicos responsáveis por algumas verminoses, observa-se que, 

além do ser humano atuar como hospedeiro definitivo, outros animais também participam do ciclo, 
atuando como hospedeiros intermediários. O caramujo na esquistossomose (barriga d’água) e o 
porco na teníase (solitária) são exemplos de tais casos.  
 
Com relação às verminoses citadas, os respectivos hospedeiros intermediários são os animais 
a) transmissores diretos da fase adulta dos agentes etiológicos. 
b) nos quais os agentes etiológicos produzem seus ovos. 
c) nos quais os agentes etiológicos desenvolvem suas fases larvais. 
d) nos quais os agentes etiológicos se reproduzem sexuadamente. 
e) responsáveis pela ingestão dos ovos dos agentes etiológicos. 

 
07. Nos grupos animais, o aparecimento da simetria bilateral está associado às seguintes características 

morfofisiológicas:  
a) Sistema circulatório fechado e digestão extracelular no estômago.  
b) Sistema digestório completo e cordão nervoso ganglionar dorsal.  
c) Sistema digestório incompleto e órgãos dos sentidos ocelares.  
d) Centralização do sistema nervoso e coordenação motora para locomoção.  
e) Sistema nervoso difuso e sangue com hemácias anucleadas. 


