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FILO PLATELMINTOS - VERMINOSES 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 23 – Atividades 

 
01. Vômito, diarreia, anemia, baixo desenvolvimento, cansaço, fraqueza, emagrecimento, inchaço e dor 

abdominal. Esses são alguns dos sintomas das verminoses, problemas que podem ser causados por 
vários tipos de parasitas. Sobre esse assunto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. 
a) Cestoda é uma classe do filo Platyhelminthes (Platelmintos) que se caracteriza pela ausência do 

sistema digestório. Os alimentos são absorvidos pela pele que têm revestimento semelhante ao 
dos trematódeos. Os adultos possuem o corpo dividido em regiões como, por exemplo, escólex e 
proglótides. 

b) Os humanos são os hospedeiros definitivos de Taenia saginata. O verme adulto reside no 
intestino delgado onde se fixa por uma estrutura chamada escólex. Possuem proglótides que se 
destacam do verme e migram para o ânus ou saem com as fezes, cheias de ovos.  

c) O homem adquire teníase quando ingere carne suína, crua ou parcialmente cozida, contendo 
cisticercos. Como o suíno, o homem pode adquirir cisticercose a partir da ingestão de ovos de 
Taenia solium, presentes em alimentos contaminados com matéria fecal de origem humana ou 
por autoinfecção. 

d) O diagnóstico é feito, muitas vezes, pelo próprio paciente ao observar a expulsão de proglótides. 
Quando elas saem entre as evacuações e são encontradas nos lençóis ou na roupa íntima, trata-
se de T. solium. As de T. saginata só saem passivamente, durante as evacuações e, em geral, 
formando cadeias entre 3 e 6 segmentos unidos. 

 
02. A presença de esquistossomose em uma região reflete o baixo nível sanitário e social da população 

que aí vive, podendo-se afirmar que, como muitas das parasitoses intestinais, é um problema muito 
mais social, econômico e cultural do que médico. Sobre a esquistossomose, assinale as afirmativas 
em V para verdadeiras ou F para falsas. 
a) O ovo do parasito é eliminado com as fezes do hospedeiro definitivo já maduro, isto é, contendo 

o miracídio formado em seu interior. 
b) No hospedeiro vertebrado, os parasitas completam seu amadurecimento e tornam-se vermes 

adultos no sistema porta intra-hepático, local onde macho e fêmea se acasalam e esta realiza a 
ovoposição. 

c) As cercárias podem penetrar no hospedeiro definitivo pela pele íntegra ou lesada, ou mucosa 
bucal ou nasal, porém as que chegam ao estômago morrem. 

d) Na doença crônica, os vermes adultos não são responsáveis pela patologia esquistossomática, 
sendo o ovo o elemento patogênico primordial. 

 
03. Sobre os vermes do gênero Taenia, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

01. A Taenia solium é um platelminto do grupo trematoda.  
02. A teníase é causada pela ingestão de cisticercos em carne bovina ou suína. 
04. A Taenia solium não causa a cisticercose humana. 
08. A higiene pessoal e o saneamento básico são importantes medidas na prevenção das parasitoses 

causadas por Taenia sp. 
16. A Taenia solium adulta é hermafrodita, apresenta o corpo segmentado, escólex com 4 ventosas 

e uma coroa de acúleos. Os últimos segmentos são cheios de ovos, que ficam encistados no 
tecido muscular de suínos. 

32. A cisticercose humana é ocasionada pela presença da larva da Taenia solium e é adquirida pela 
ingestão de ovos do parasito liberados nas fezes de pessoas infectadas. 
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04. Analise a representação do ciclo vital no esquema abaixo: 

 
 

Julgue os itens seguintes: 
00. O esquema acima apresenta o ciclo vital resumido da Taenia saginata (classe cestoda). 
01. O homem sempre será hospedeiro definitivo. 
02. A ingestão de ovos de tênia causa doenças aos bois e às vacas, mas não atinge os homens. 
03. A ingestão de carne sempre bem cozida é uma medida profilática da parasitose. 

 
05. Sobre o ciclo evolutivo da Taenia solium, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  

01. A infecção no homem ocorre pela ingestão da carne suína contendo a larva cisticerco.  
02. Cisticercose é o nome da doença causada pelo adulto de Taenia solium.  
04. A infecção dos suínos ocorre quando esses animais têm acesso a áreas alagadas, contaminadas 

com as cercárias que penetram ativamente pela pele.  
08. Os humanos, ao ingerirem os ovos do parasito, assumem o mesmo papel de hospedeiro, tal qual 

o suíno.  
16. Uma forma de profilaxia para a cisticercose é o uso constante de calçados durante o trabalho 

agropecuário. 
 
06. A figura representa, esquematicamente, o ciclo de vida de Schistosoma mansoni. 
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A partir da análise do ciclo, considere as afirmativas a seguir.  
I. A larva do esquistossomo que penetra ativamente pela pele ou pela mucosa das pessoas, 

infestando-as, é um protozoário flagelado denominado cercária.  
II. Na profilaxia dessa doença é importante construir redes de água e esgoto, combater o caramujo 

hospedeiro, bem como evitar o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias.  
III. O caramujo Biomphalaria representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas (miracídios). 

Estas originam, de modo assexuado, larvas dotadas de cauda (as cercárias).  
IV. A esquistossomose é ocasionada pela presença da larva do Schistosoma mansoni, e a infestação 

do homem é ocasionada pela ingestão de ovos do parasita liberados nas fezes de pessoas 
infectadas.  

 
Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as afirmativas corretas.  
a) II e III e IV.  
b) I e IV.  
c) I, II e III.  
d) II, III. 
e) I, II, III e IV. 

 
07. A imagem abaixo representa o ciclo de vida de um parasita que pode causar sérios problemas de 

saúde em seres humanos. Observando essa imagem, assinale a(s) alternativa(s) correta(s):  
 

 
 

01. As proglótides se formam na carne do porco e são ingeridas pelo homem.  
02. Nessa parasitose, o porco assume o papel de hospedeiro definitivo.  
04. Pelo ciclo apresentado, a ingestão acidental de alimentos contaminados com fezes humanas 

pode levar à formação de cisticercos no organismo humano.  
08. A esquistossomose e fasciolíase são parasitoses que apresentam o mesmo ciclo vital.  
16. O ciclo apresentado é o da teníase. 

 


