
A impressão deste material não é obrigatória. 

LISTA 09 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LÍLIAM FALEIRO 

 
Semana 23 – Gabarito 

 
01. a) O sarampo e a poliomielite são infecções causadas por vírus. O genoma do vírus do sarampo é 

de RNA -, a poliomielite é causada por vírus de genoma RNA + .Os vírus contêm o seu material 
genético (RNA) circundado por um capsídeo de proteínas. 

b) A pessoa vacinada, quando em contato com os agentes causadores, ativam a memória 
imunológica dos linfócitos. Os linfócitos de memória são específicos e desencadeiam a produção 
de anticorpos, quando reconhecem os antígenos por meio de seus receptores de membrana.   

 
02. DNA viral, RNAm viral e proteínas virais. 
 
03. Na forma de transmissão da dengue citada no texto o elemento que falta é o vetor. Tanto a dengue 

quanto a zika são viroses transmitidas pela picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti. 
 
04. Característica: (parasita obrigatório) vírus normalmente invadem e utilizam células para se 

reproduzir. 
 

Enzimas: de restrição; DNA - ligase.   
 
05. Somatória: 1+5+7+11+14= 38 
 
06. Somatória: 4+6+8= 18    

[5] Incorreta. Os subtipos do vírus da Influenza A são classificados de acordo com variações 
estruturais do RNA. 

[7] Incorreta. No ciclo lítico, o vírus insere seu material genético na célula hospedeira, comandando 
seu metabolismo e produzindo novos vírus, que rompem a célula hospedeira, liberando novas 
partículas virais. 

 
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.   

 


