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Filo Nematelmintos - Verminoses 2ª ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. Uma série de verminoses acomete o homem, especialmente na infância, como os helmintos - Ascaris 

lumbricoides (lombriga) e Enterobius vermicularis (oxiúro) – que podem ser veiculados por 
alimentos. Sobre esse assunto, assinale as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas. 
01. Nematelmintos, como A. lumbricoides e E. vermicularis, possuem o corpo cilíndrico, simetria 

bilateral e pseudoceloma.  
02. O A. lumbricoides, depois de ingerido, migra do intestino para os alvéolos pulmonares através da 

corrente sanguínea.  
04. A ascaridíase provoca a “barriga d’água”, doença caracterizada pelo aumento do fígado e do 

baço, o que gera uma expansão abdominal.  
08. No ciclo de vida de E. vermicularis, as fêmeas migram à noite do intestino grosso para a região 

anal, onde põem seus ovos.  
16. A descarga de dejetos humanos ou animais no solo pode transmitir a oxiuríase e a ascaridíase; 

assim, andar calçado pode prevenir ambas as doenças.  
32. Somente a espécie humana alberga o Enterobius vermicularis. 
64. Os ovos de E. vermicularis são ingeridos pelo hospedeiro, as larvas eclodem no intestino delgado 

e o parasito realiza ciclo pulmonar antes de alcançar seu habitat. 
 
02. A tabela hipotética a seguir apresenta dados sobre a ocorrência de doenças parasitárias em três 

cidades do interior do Brasil, entre janeiro de 2019 e julho de 2020. 
 

 Esquistossomose Ascaridíase Filariose Ancilostomose 
Cidade A 241 42 0 0 
Cidade B 0 56 139 48 
Cidade C 52 347 32 71 

 

Diante dessa situação, para diminuir a ocorrência das doenças na população, as prefeituras locais 
estabeleceram algumas medidas profiláticas, tais como o controle da população do vetor das 
doenças e o uso de telas em portas e janelas. 
 
Essas medidas foram eficientes para a(s) cidade(s)  
a) A, apenas.  
b) B, apenas.  
c) A e B, apenas.  
d) B e C, apenas.  
e) A, B e C. 

 
03. Alguns vermes são parasitas e infestam milhões de pessoas em todo o mundo, causando vários 

agravos à saúde. Associe cada verme da primeira coluna do quadro à(s) sua(s) característica(s) na 
segunda coluna, e, na terceira coluna, ao(s) órgão(s) do corpo humano parasitado(s) por esses 
vermes. 

 

Vermes Características Órgãos parasitados pelo 
verme na fase adulta 

1. Taenia solium Alojamento da fêmea em um 
sulco no corpo do macho.  

Vasos sanguíneos do 
fígado.  

2. Schistosoma 
mansoni  

Simetria bilateral, corpo 
achatado e com proglótides.  

Vasos linfáticos.  

3. Enterobius 
vermicularis 

Transmissão das larvas por 
mosquitos hematófagos.  

Intestino grosso.  

4. Wuchereria 
bancrofti 

Simetria bilateral e corpo 
cilíndrico.  

Intestino delgado.  
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Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta, de cima para baixo, as sequências 
corretas da segunda e da terceira coluna. 

 
 Segunda 

coluna 
Terceira 
coluna 

a) 2 – 1 – 3 – 4 3 – 2 – 1 – 4 
b) 4 – 2 – 3 – 1 2 – 1 – 4 – 3 
c) 2 – 4 – 1 – 3 4 – 2 – 3 – 1 
d) 3 – 1 – 4 – 2 3 – 4 – 1 – 2 
e) 2 – 1 – 4 – 3 2 – 4 – 3 – 1 

 
04. O mebendazol é um anti-helmíntico de amplo espectro, dotado de ação contra certos nematódeos, 

cestoides e trematódeos. Seu mecanismo de ação antiparasitário inibe de forma seletiva e 
irreversível a absorção da glicose pelo parasita: reduz o nível de ATP e a respiração, causando 
imobilização e morte lenta do parasita. Também pode inibir o metabolismo anaeróbico, fundamental 
para muitos helmintos. Além da ação vermicida, pode ser ovicida e larvicida. O medicamento 
apresenta bons resultados no tratamento de infestações isoladas ou mistas, causadas por Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator 
americanus, Taenia solium e Taenia saginata. 
 
Considere as informações referidas no texto e avalie as afirmativas.  
01. Um único hospedeiro humano de Ascaris lumbricoides pode abrigar até 600 indivíduos. Todos 

esses vermes são descendentes do primeiro casal que iniciou a colonização do intestino, pois as 
fêmeas podem colocar milhares de ovos por dia.  

02. Ao ingerir larvas de Taenia solium ou Taenia saginata presentes em água, verduras e carnes 
contaminadas, o homem torna-se hospedeiro intermediário e pode desenvolver 
neurocisticercose.  

04. Ancylostoma duodenale e Necator americanus têm em comum com Ascaris lumbricoides o fato 
de possuírem um único hospedeiro onde realizam um ciclo cardiopulmonar.  

08. Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale e Necator americanus parasitam 
exclusivamente o intestino delgado do hospedeiro. Esses vermes penetram no organismo 
humano pela sola dos pés ainda na fase larval.  

16. O homem também pode ser o hospedeiro definitivo da Taenia solium e da Taenia saginata, 
quando ingerir carne suína e bovina mal cozida contaminada com os cisticercos.  

 
05. A filariose bancroftiana causada pela Wuchereria bancrofti é uma doença típica de regiões 

subdesenvolvidas. No Brasil, na década de 1950, era encontrada em diversas regiões litorâneas do 
país, sendo responsável por grandes problemas de saúde pública. Em relação a filariose 
bancroftiana, julgue as alternativas a seguir em verdadeiros (V) ou falsos (F). 
01. A filária apresenta ciclo heteróxeno e os vermes adultos vivem nos vasos linfáticos. 
02. A W. bancrofti apresenta periodicidade. Em regiões, como no Brasil, as microfilárias estão 

presentes no sangue periférico durante o dia e, enquanto que à noite as microfilárias ficam 
quiescentes no sangue presente nos capilares profundos. 

04. Os humanos são a fonte de infecção da filariose cuja via de penetração é a pele pela picada do 
mosquito do gênero Culex, sendo que a forma de transmissão é a larva L3 infectante. 

08. A melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento do esgoto urbano não são 
medidas profiláticas da filariose. 

 
06. Os ancilostomídeos são nematódeos de ampla distribuição geográfica, parasitam milhões de pessoas 

e causam milhares de mortes anualmente. O Ancylostoma duodenale é um importante agente 
etiológico da ancilostomíase humana. Em relação ao A. duodenale, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as alternativas. 
01. O A. duodenale não necessita de hospedeiro intermediário. 
02. O A. duodenale possui um estágio de vida livre que se desenvolve no meio exterior. 
04. As formas larvais infectantes do A. duodenale podem penetrar no hospedeiro humano tanto por 

via oral como por via transcutânea. 
08. As larvas de A. duodenale são eliminadas para o meio exterior através das fezes. 
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07. Os vermes podem ser livres ou parasitários em homens e animais. Apesar dos sintomas das 
verminoses variarem de acordo com cada tipo de verme, eles podem provocar graves problemas de 
saúde. Em relação a esses invertebrados, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
01. Muitas espécies de nematelmintos são parasitas de plantas; outras, parasitam os mais diferentes 

animais, vertebrados e invertebrados. O exemplo mais comum que parasita o intestino humano 
é o Ascaris lumbricoides, que apresenta reprodução sexuada e monoica com desenvolvimento 
direto. 

02. Os platelmintos são vermes de corpo achatado. Podem ser monoicos, como as planárias e 
tênias, ou dioicos, como os esquistossomos, mas sempre apresentam estágio larval. 

04. Os nematelmintos pertencem ao primeiro grupo, na escala evolutiva, que apresenta sistema 
circulatório fechado e sistema respiratório estruturado. 

08. Os platelmintos têm o sistema nervoso mais complexo que os celenterados; nas planárias 
podemos observar gânglios nervosos na região anterior e dois cordões nervosos longitudinais. 

16. Os platelmintos foram os primeiros seres a apresentarem um tubo digestivo completo, com boca 
e ânus, de modo que o alimento se desloca num só sentido, o que gera uma maior eficiência do 
processo digestivo. 

 


