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ASSUNTO:  2ª SÉRIE – BIOLOGIA – Liliam 

 
Semana 25 – Atividades 

 
Instruções:  
1. Faça uma leitura cuidadosa do módulo A03 (Reino Protista) da coleção do segundo ano e dos módulos 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 A03 da coleção de BIOLOGIA do segundo ano e 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. Os estudos desenvolvidos pelo brasileiro Carlos Chagas (1879-1934) o levaram a descobrir o 

protozoário Trypanosoma cruzi, sendo o pesquisador responsável por descrever completamente uma 
doença infecciosa: o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. 
Ações realizadas no controle de vetores ajudaram o Brasil a receber a certificação internacional da 
interrupção de transmissão vetorial da Doença de Chagas. 
a) Comparando as formas prováveis de transmissão da Doença de Chagas atualmente no país, 

observa-se que 72% dos casos da doença ocorreram por transmissão oral, 9% por transmissão 
vetorial e 19% por forma de transmissão não identificada. Explique como pode ocorrer a 
transmissão do Trypanosoma cruzi por via oral e quais são as medidas profiláticas recomendadas 
para a redução dessa forma de transmissão. 

b) Em 2018, pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi 
saísse do intestino do inseto vetor. Além disso, o composto evitou a contaminação dos ovos da 
fêmea vetor com o Trypanosoma cruzi e reduziu a quantidade de ovos. Explique como essa 
descoberta pode reduzir o ciclo de transmissão da Doença de Chagas. 

 

(Fonte: C. M. Ferreira e outros, Heme crystallization in a Chagas disease vector acts as a redox-protective mechanism to 
allow insect reproduction and parasite infection. PLOS Neglected Tropical Diseases, San Francisco, v. 12, n. 7, p. e0006661, 

jul. 2018.)  
 

02. Os protozoários constituem um grupo de eucariotos unicelulares e heterótrofos com importantes 
funções ecológicas, sendo mais conhecidos por causarem doenças em humanos. 
a) A figura a seguir representa a quantidade de diferentes grupos de micro-organismos em relação 

à carga orgânica (carga de esgoto) em um tanque de aeração de uma estação biológica de 
tratamento de esgoto (ETE). As linhas no gráfico abaixo representam a distribuição da quantidade 
dos seguintes grupos de organismos: B bactérias; A  protozoários flagelados; C  protozoários 
ameboides; D  protozoários ciliados sésseis; e E  esporozoários (oocistos). 
Observe o gráfico e responda: 

 

 
 

Qual é a carga de esgoto no tanque de aeração que favorece os protozoários flagelados? Qual é a 
carga de esgoto mais favorável para os protozoários esporozoários e como eles se distribuem na 
carga de esgoto convencional? 
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b) Cite DUAS doenças causadas por protozoários que poderiam contaminar os funcionários de uma 
estação de tratamento de esgoto (ETE) que trabalham diretamente na operação e vistoria do tanque 
de aeração. Como se daria essa contaminação?  

 
03. Em uma peça teatral encenada na escola para um trabalho de biologia, três personagens mantiveram 

o seguinte diálogo. 
 

Aedes aegypti (mosquito-da-dengue): 
– Estou cansada de ser considerada a vilã da dengue. Afinal, também sou vítima, também sou 
parasitada. E por culpa dos seres humanos, que me fornecem alimento contaminado! 
 

Triatoma infestans (barbeiro): 
– E eu, então?! São os próprios seres humanos que levam o parasita da doença de Chagas para dentro 
do próprio corpo. Eu não inoculo nada em ninguém. 
 

Pulex irritans (pulga): 
– Eu sou ainda mais injustiçada! Nem eu nem as outras espécies de pulgas somos capazes de 
transmitir microrganismos prejudiciais aos seres humanos. Sequer somos parasitas. Mas ainda assim 
nos associam a doenças, quando o máximo que fazemos é provocar uma coceira ou uma dermatite 
alérgica. 

 
a) Dois desses personagens apresentaram argumentações biologicamente corretas. Cite um desses 

personagens e explique por que sua argumentação está correta. 
b) A argumentação de um desses personagens não está biologicamente correta. Cite esse 

personagem e explique por que sua argumentação não está correta.  
 
04. Vários protozoários vivem em ambiente de água doce onde as concentrações de seus fluidos internos 

são maiores que as do meio, condição que lhes impõe um importante desafio que pode levar à ruptura 
e, consequentemente, morte do protozoário. 
a) Que processo físico-químico está envolvido nesse problema? Como esse processo se dá na situação 

exposta no enunciado da questão? 
b) O que significa dizer que a membrana plasmática é uma membrana semipermeável? 
c) Exposta às mesmas condições que o protozoário do enunciado, uma célula vegetal se romperia? 

Por quê?  
 
05. Paramécios, tripanossomos e leishmanias são protozoários que se locomovem de forma autônoma em 

seu hábitat. Paramécios vivem em água doce e tripanossomos e leishmanias são parasitas humanos. 
a) Quais são as estruturas locomotoras desses protozoários? 
b) Se colocados em um tubo de ensaio contendo água destilada, o tripanossomo sofre lise celular, e 

o paramécio não. Explique por que o paramécio não sofre lise celular.  
 
06. Os protozoários compreendem um grupo de organismos unicelulares heterotróficos, que habitam os 

mais diversos tipos de ambientes e ainda podem apresentar relações de troca de benefícios com outros 
seres vivos. Sobre o assunto, assinale o que for correto e a seguir e faça a somatória das frases 
corretas. Indique o erro presente nas afirmativas falsas por escrito. 
01) A ameba é capaz de reagir a estímulos químicos por meio da emissão de pseudópodes, expansões 

citoplasmáticas com as quais o organismo pode aproximar-se do alimento, englobá-lo por 
fagocitose e digeri-lo em vacúolos digestivos.    

02) A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, transmitido por 
percevejos, conhecidos como barbeiros. Depois de picar uma pessoa, o inseto contaminado defeca 
e os tripanossomos podem penetrar na pele quando a pessoa coça o local, atingindo a circulação 
sanguínea.    

04) A Leishmaniose tegumentar americana (ou úlcera de Bauru) é causada pela ingestão de cistos de 
Entamoeba histolytica presentes nas fezes de gatos ou em carnes cruas ou malcozidas. O doente 
apresenta infecções no intestino e diarreias, podendo levar à desidratação.    

08) A malária é causada pelo plasmódio e transmitida pela picada da fêmea do mosquito do gênero 
Anopheles. O ser humano é considerado o hospedeiro intermediário (abriga a fase assexuada do 
parasita) e o mosquito, o hospedeiro definitivo (abriga a fase sexuada do parasita).    
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07. Em outubro de 2015, uma paulistana passava por um momento de extrema tensão. Com o estresse, 
a sua imunidade baixou e um quadro de herpes-zóster se desenvolveu. 
Apenas na segunda consulta ela recebeu o diagnóstico e o tratamento adequado, pois na primeira foi 
receitada uma pomada para herpes simples, de modo que os sintomas se intensificaram, a dor se 
tornou insuportável e as bolhas aumentaram e começaram a estourar. 
Embora tenham nomes semelhantes, herpes e herpes-zóster são doenças totalmente distintas. A 
primeira é provocada pelo HSV (do inglês, Herpes simplex virus), enquanto que a segunda é resultado 
da reativação da infecção latente do VZV (do inglês, Varicella zoster virus), o mesmo vírus responsável 
pelo desenvolvimento da doença conhecida como catapora. 
Segundo Maisa Kairalla, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, herpes-zóster 
é mais comum após os 50 anos de idade, mas o estresse vem mudando o perfil daqueles afetados 
pela infecção e fazendo a doença aparecer cada vez mais cedo. 

 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42333161>. [Adaptado]. Acesso em: 18 ago. 2018. 
 
Sobre vírus, analise as afirmações a seguir e faça a somatória das frases corretas. Indique o erro 
presente nas afirmativas falsas por escrito. 
01) tanto o vírus do herpes simples como o vírus do herpes-zóster podem permanecer no estado 

inativo e se manifestar sob determinadas condições fisiológicas.     
02) nem todos os vírus são parasitas; os bacteriófagos, por exemplo, são comensais de bactérias.     
04) herpes, catapora, malária, dengue, poliomielite, raiva, hanseníase e tuberculose são doenças 

causadas por vírus.     
08) os retrovírus possuem nas suas células a enzima transcriptase reversa e a molécula de DNA como 

material genético.     
16) alguns vírus possuem, além do capsídeo e do material genético (DNA ou RNA), uma membrana 

derivada da célula hospedeira.    
 


