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LISTA 09 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LÍLIAM FALEIRO 

 
Semana 23 – Atividades 

 
Instruções:  
1. Faça uma leitura cuidadosa do módulo C08, C09 e C10 (Vírus e viroses) da coleção de BIOLOGIA do 
primeiro ano. Grife as informações principais.  
2. Resolva todos os exercícios dos módulos C08, C09 e C10 da coleção de BIOLOGIA do primeiro ano, 
após assistir as videoaulas referentes a esses módulos. As respostas devem estar por escrito no 
caderno de BIOLOGIA. 
3. Não consulte o gabarito desta lista sem ter escrito completamente sua resposta (confira 
suas respostas somente após toda a tarefa ser concluída). 
 
Exercícios 
 
01.  Postos de saúde foram montados em shoppings e escolas em diversos municípios do país para 

aumentar o percentual de crianças vacinadas contra a poliomielite (ou paralisia infantil) e o 
sarampo, doenças que podem levar a óbito. A vacinação é a única forma de impedir a propagação do 
sarampo, que voltou a circular no país, e evitar a reintrodução do agente causador da poliomielite. 
Mesmo aqueles que já receberam as doses devem ser vacinados. 

 

(https://g1.globo.com. 11.08.2018. Adaptado.) 
 

a) Os agentes causadores do sarampo e da poliomielite são formados por um agregado de 
moléculas. A qual grupo de micro-organismos pertencem os agentes causadores dessas 
doenças? Quais os tipos de genomas respectivamente, destes agentes? Cite duas moléculas 
orgânicas que compõem minimamente esses micro-organismos. 

b) Caso uma pessoa vacinada entre em contato com o agente causador da doença, quais células de 
memória do sistema imunológico humoral serão ativadas? Como essas células realizam uma 
rápida defesa do organismo?  

 
02.  A profilaxia pré-exposição (PrEP) ao vírus HIV é um tratamento que consiste no consumo diário 

do antirretroviral Truvada® e tem como público-alvo pessoas com maior vulnerabilidade a adquirir o 
vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o uso correto do medicamento reduz o risco de infecção por 
HIV em mais de 90%. Esse uso bloqueia a ação da enzima transcriptase reversa. 

 

(https://g1.globo.com. Adaptado.) 
 
Quais moléculas virais não são produzidas quando o medicamento em questão está sendo usado?  

 
03. Dengue pode ser transmitida por meio de relações sexuais, aponta estudo 
 

Pesquisa feita na Itália mostrou que o vírus da dengue aparece no sêmen mesmo um mês após 
um homem contaminado ter apresentado os primeiros sintomas; até então, sabia-se que apenas o 
vírus da zika poderia ser sexualmente transmissível. 

(http://ultimosegundo.ig.com.br, 05.05.2018.) 
 

Na forma de transmissão da dengue citada no texto, o elemento que falta é o hospedeiro, o vetor ou 
o agente etiológico da doença? No caso da zika, além da transmissão sexual, de que outra forma a 
doença pode ser transmitida entre humanos? 

 
04. Por meio de técnicas desenvolvidas pela engenharia genética, é possível alterar o DNA das células. 

Uma dessas técnicas se baseia na utilização de vírus, manipulados por meio de duas enzimas: uma 
responsável pelo corte do material genético viral em pontos específicos e outra pela inserção de 
genes de interesse no vírus. 

 

Indique a característica dos vírus que justifica sua utilização na alteração do DNA das células. Em 
seguida, nomeie as duas enzimas referidas acima, indispensáveis para esse procedimento.  
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05.  A simplicidade bioquímica dos vírus tem levado alguns cientistas a questionar se eles realmente 
são seres vivos. Para alguns estudiosos, os vírus são a forma de vida mais simples que existe. 
Mesmo os que não incluem os vírus entre os seres vivos concordam que eles são sistemas 
biológicos, uma vez que possuem ácidos nucleicos e utilizam o mesmo sistema de codificação 
genética que todas as formas de vida conhecidas. 

 

Amabis, J.M.; Martho,G.R. Fundamentos da Biologia Moderna. 4 ed. São Paulo:Moderna, 2006. p. 251. 
 

Sobre os vírus, faça a somatória das frases corretas. 
01. São acelulares e procariontes. 
03. Seu material genético é constituído por aminoácidos. 
05. Não possuem metabolismo próprio; por isso, são parasitas intracelulares obrigatórios. 
07. Os retrovírus são portadores de RNA e da enzima transcriptase reversa 
09. Um vírus que se aproxima da célula hospedeira injeta seu material genético e multiplica-se com 

a ajuda das organelas da célula infectada tem ciclo lisogênico. 
11. Todo vírus possui uma cápsula proteica protetora denominada capsídeo que encerra um genoma 

de DNA ou RNA. 
13. No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega seu material genético ao genoma da 

mesma. 
14. Apesar de poder ser causada por fungos e bactérias, a pneumonia também pode ter origem 

viral. 
 
06. H1N1 e H3N2: O que é verdade e o que é boato nos alertas sobre epidemia de gripe no 

Brasil  
 

Sinônimo de gripe, a palavra "influenza" tem sido usada de forma geral no Brasil para se referir 
aos tipos A e B, que estão relacionados a epidemias. O tipo C é aquele mais comum, que causa 
apenas infecções respiratórias brandas. 

"No Brasil, circulam no momento apenas os vírus H1N1 e H3N2", afirma Nancy Bellei, professora 
afiliada da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e consultora em influenza para o Ministério 
da Saúde, referindo-se aos tipos de influenza A. Entre as medidas de prevenção da gripe está a 
vacina quadrivalente, na qual consta a cepa do vírus H1N1, H3N2, B Yamagata e B Victoria, o que 
possibilita a imunização contra influenza A e B. 

 

Fonte: BBC, 21/04/2018 (Adaptado). Disponível em: http://www.bbc.com. 
 
Acerca das informações acima e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a 
seguir e faça a somatória das frases corretas. Indique o erro presente nas afirmativas falsas. 
04. A influenza A é uma infecção respiratória aguda, de comportamento sazonal, e tem aumento no 

número de casos entre as estações climáticas mais frias. Porém, no Brasil, pode haver casos em 
outras épocas do ano, já que o país apresenta diferenças geográficas e climáticas em suas 
regiões. 

05. O H3N2 e o H1N1 são subtipos do vírus da Influenza A, assim classificados em razão de 
variações nas hemaglutininas (H) e neuraminidases (N) em decorrência da estrutura do DNA do 
vírus. 

06. Assim como a influenza, a febre amarela é uma doença viral que pode ser prevenida com a 
vacinação. No caso da febre amarela, a vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem 
ou irão para áreas de risco da doença e onde há casos da doença em humanos ou circulação do 
vírus entre animais (macacos). 

07. Os vírus multiplicam-se através de dois tipos de ciclos reprodutivos: o ciclo lisogênico e o ciclo 
lítico. No ciclo lítico, quando a célula hospedeira passa por divisões mitóticas, transmite às 
células-filhas não só o seu genoma, como também o material genético do vírus que a infectou. 

08. A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por vetores e causada pelo RNA vírus 
Arbovírus do grupo dos Flavivirus 
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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.  
 


