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ASSUNTO:  2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LILIAM 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. a) A doença de Chagas pode ser transmitida por via oral através da ingestão de alimentos ou 

utensílios com fezes do barbeiro contaminadas com o protozoário; as medidas profiláticas 
relacionam-se à higienização de alimentos e utensílios. 

b) O composto atua de três formas para redução da doença de Chagas: impede que o protozoário 
saia do intestino do vetor (barbeiro), reduzindo a contaminação das fezes desse inseto; evita a 
contaminação dos ovos da fêmea vetor, reduzindo a quantidade de insetos contaminados; e reduz 
a quantidade de ovos, diminuindo a população do vetor que transmite a doença.   

 
02. a) A carga de esgoto que favorece os protozoários flagelados é a alta; para os esporozoários, é a 

carga baixa, sendo que no esgoto convencional se distribuem com uma taxa bem baixa, quase 
nula. 

b) Os funcionários poderiam se contaminar com amebíase e giardíase, através da ingestão de água 
da estação de tratamento de esgoto.   

 
03. a) Aedes aegypti: A fêmea do mosquito é transmissora do vírus da dengue e também é parasitada. 

Triatoma infestans: O barbeiro não inocula o protoctista Trypanossoma cruzi; ele o elimina nas 
fezes próximo ao local da picada. 

b) Pulex irritans: Certas espécies de pulgas transmitem micro-organismo através da picada. Ao sugar 
o sangue humano, a pulga se comporta como ectoparasita.   

 
04. a) O processo é a osmose, pois o protozoário possui maior quantidade de solutos que o meio externo 

e, com isso, a água tende a se difundir por difusão através da membrana semipermeável. 
b) A membrana semipermeável é um tipo de membrana que permite a passagem do solvente e 

impede ou dificulta a passagem de solutos.  
c) Uma célula vegetal não se romperia, porque possui parede celular externamente à membrana 

plasmática, um envoltório relativamente espesso que permitem que a célula inche até um certo 
ponto, mas não se rompa.   

 
05. a) Os paramécios possuem cílios e os tripanossomos e leishmanias possuem flagelos. 

b) A água destilada tende a entrar por osmose no paramécio. O paramécio tenderia a sofrer lise 
celular (romper), porém o excesso de água é eliminado através dos vacúolos pulsáteis ou 
contráteis.   

 
06. 01 + 02 + 08 = 11. 

[04] Incorreta. A leishmaniose tegumentar (úlcera de Bauru) é causada por protozoários do gênero 
Leishmania de várias espécies, sendo a mais abrangente nas américas a Leishmania brasiliensis; a 
transmissão ocorre através da picada do mosquito do gênero Lutzomya (mosquito-palha); os sintomas 
são lesões na pele e nas mucosas, geralmente de bordas elevadas e de difícil cicatrização.   

 
07. 01 + 16 = 17. 

[02] Incorreta. Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. 
[04] Incorreta. Herpes, catapora, dengue, poliomielite e raiva são doenças causadas por vírus; a 
hanseníase e a tuberculose são doenças causadas por bactérias; e a malária é causada por protozoário. 
[08] Incorreta. Os vírus não são considerados células, mas acelulares; os retrovírus possuem RNA 
como material genético e a enzima transcriptase reversa, que transcreve DNA a partir de RNA, para 
que o DNA transcrito seja integrado ao DNA da célula hospedeira.   

 


