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Reino Protista 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LILIAM 

 
Semana 27 – Atividades 

 
Instruções:  
01. Faça uma leitura cuidadosa do módulo A03 (Reino Protista) e A04 da coleção do segundo ano. Grife 

as informações principais.  
02. Resolva todos os exercícios dos módulos A03 e A04 da coleção de BIOLOGIA do segundo ano. As 

respostas devem estar por escrito no caderno de BIOLOGIA. 
03. Reveja as videoaulas gravadas: Reino Protista e Algas.  
04. Não consulte o gabarito desta lista sem ter escrito completamente sua resposta no caderno 

de Biologia (confira suas respostas somente após toda a tarefa ser concluída). 
 
Exercícios 
01. Ao investigarem as razões para um evento de maré vermelha que ocorreu em uma região costeira do 

Brasil, os cientistas e técnicos encontraram uma relação entre a pluviosidade na área, o tratamento e 
destino de esgotos domésticos nos municípios vizinhos e a abundância de algumas espécies de 
microalgas com toxinas (nocivas à saúde humana) do grupo dos dinoflagelados, segundo o gráfico 
abaixo. 

 
 

a) Qual é o mês de ocorrência da maré vermelha? 
b) Como esse aumento da concentração de dinoflagelados chega na dieta de uma pessoa e como ela 

pode evitar uma intoxicação? 
c) Pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento na abundância de dinoflagelados 

no evento de maré vermelha? E para seu rápido declínio?  
 
02. A imagem representa o ciclo de vida do parasita humano que causa uma protozoose. 

 
 

Pela observação cuidadosa da imagem, qual seria essa protozoose? Justifique sua resposta utilizando 
dois argumentos comprovados pela imagem. 
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03.  O prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2015 foi concedido a três cientistas, William C. 
Campbell, irlandês, e Satoshi Omura, japonês, por criarem novas terapias para combater as doenças 
oncocercose e filaríase, respectivamente, e para a pesquisadora chinesa, YouYou Tu, por desenvolver 
uma droga que combate a malária. 

No Brasil, a Amazônia concentra 99,7%  dos casos de malária do país. 
 

Adaptado http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/10/. 
 

a) A malária pode ser transmitida por outras vias que não a do agente transmissor. Cite 3 (três) 
outros meios de transmissão que podem causar contaminação de pessoas. 

b) Indique no mínimo 3 (três) ações profiláticas quando a transmissão da malária ocorre por meio do 
agente transmissor.  

 
04. Faça a somatória do que for correto sobre as doenças causadas por protozoários e justifique, por 

escrito, os erros contidos nas afirmativas falsas. 
01. A giardíase é causada pela Giardia intestinalis (ou Giardia lamblia) e afeta principalmente o 

intestino delgado provocando diarreia e dores abdominais. A transmissão pode ocorrer pela 
ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos de giárdia.     

02. A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium. O mosquito Anopheles é o hospedeiro 
intermediário do parasita, já o ser humano é o hospedeiro definitivo, visto a observação da 
ocorrência da reprodução sexuada do Plasmodium neste tipo de hospedeiro.     

04. Espécies do gênero Leishmania causam as leishmanioses. A espécie Leishmania brasiliensis causa 
a leishmaniose tegumentar americana (ou "úlcera de Bauru"), caracterizada pela formação de 
feridas de difícil cicatrização na pele e nas mucosas.     

08. Os hospedeiros naturais do Toxoplasma gondii (causadores da toxoplasmose) são os porcos, onde 
se instala no intestino, se reproduz e são eliminados junto com as fezes. As larvas deste 
protozoário são então liberadas em ambiente aquático e podem penetrar na pele humana 
(geralmente pelos pés descalços).     

16. Dentre as medidas profiláticas da malária estão o uso de inseticidas, lavar bem os alimentos e 
ingerir carnes bem cozidas, objetivando-se a eliminação do protozoário Plasmodium, beber água 
tratada e uso de repelentes.     

 
05. Um estudante coletou água de um lago e a separou em duas amostras de volumes iguais, A e B. Em 

ambas observou, ao microscópio, paramécios vivos, nos quais se destacavam seus vacúolos 
contráteis, como mostra a figura. 

 

 
 

Analisando os paramécios de ambas as amostras, o estudante não notou qualquer diferença. Em 
seguida dobrou a quantidade de líquido em ambas as amostras, adicionando água pura à amostra A e 
solução saturada de NaC  à amostra B. Passados alguns minutos, voltou a observar os paramécios. 
 
Em termos de volume celular e atividade dos vacúolos, que diferenças o estudante deve ter observado 
nos paramécios da amostra A, após a adição da água, e nos paramécios da amostra B, após a adição 
da solução saturada de NaC ?  Justifique sua resposta.  
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06. Protistas ciliados podem ser facilmente reconhecidos pela sua cobertura ciliar e pela presença de 
macronúcleo (regula o metabolismo) e micronúcleo (participa do processo reprodutivo sexuado). 
A figura abaixo ilustra os dois tipos de reprodução em Paramecium sp. 

 

 
 

Considere um experimento conduzido em dois tubos de ensaio com cultivo axênico (culturas puras) 
de Paramecium sp. com genomas idênticos, em que não ocorrem fenômenos mutagênicos. No tubo 1, 
os protistas se reproduzem por fissão binária e, no tubo 2, por fissão binária e por conjugação. 

 
Com base na figura e em seus conhecimentos sobre o tema, 
a) CITE o(s) tipo(s) de divisão celular que ocorre(m) nos tubos. 
b) INDIQUE se, mantidas as mesmas condições de cultivo, é esperada alguma diferença entre a 

quantidade/densidade de indivíduos nos tubos 1 e 2, após cinco dias. JUSTIFIQUE sua resposta. 
c) APRESENTE um argumento contrário à seguinte afirmativa: “Por serem culturas puras, os 

paramécios dos tubos 1 e 2 constituem populações clonais.” 
d) INDIQUE se a população do tubo 2 está sujeita à ocorrência de endogamia. JUSTIFIQUE sua 

resposta.  
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07.  

 
 

Depois de testar mais de 3  milhões de compostos químicos, pesquisadores encontraram uma nova 
classe de drogas que pode matar os parasitas da doença de Chagas, da leishmaniose e da doença do 
sono, moléstias tropicais que afetam milhões de pessoas em África, Ásia e América.  

Num estudo publicado na revista Nature, cientistas da Fundação de Pesquisa Novartis perceberam 
que um composto de três produtos químicos, denominado GNF6702,  pode curar as três doenças em 
camundongos e não danifica células humanas normais em testes de laboratório. Embora as doenças 
sejam diferentes, todas são causadas por parasitas com genética similar. Foi nessa semelhança que 
os pesquisadores se basearam, procurando uma substância que atacasse algum ponto fraco comum. 
O trabalho é um importante passo inicial para desenvolver novos remédios e substituir os tratamentos 
atuais, que são caros, pouco eficientes e podem ter efeitos colaterais severos.  

 

(Adaptado do disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia>. Acesso em: 12 jul. 2016). 
 

Com base em informações do texto e conhecimentos de parasitologia, avalie as afirmativas, faça a 
somatória do que for correto e justifique, por escrito, dos erros contidos nas afirmativas falsas.  
(3) As três parasitoses são causadas por protozoários flagelados e transmitidas ao homem por diversas 

espécies de insetos hemípteros, por meio de suas picadas. 
(4) A leishmaniose tegumentar manifesta-se com o surgimento de feridas de difícil cicatrização na 

pele e nas mucosas, evoluindo para lesões mutilantes e deformadoras. 
(5) Ao picar seres humanos, diferentes espécies de mosquitos do gênero Lutzomya podem transmitir 

tanto a leishmaniose tegumentar quanto a visceral. 
(6) Na doença de Chagas, os protozoários estão presentes no intestino de insetos hemípteros 

triatomídeos, que depois de se alimentar eliminam fezes contaminadas com Trypanosoma cruzi. 
(7) Combate aos agentes transmissores e melhoria das condições de moradia das populações em risco 

são importantes medidas para o controle da proliferação de pelo menos uma dessas doenças. 


