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Reino Protista 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LILIAM 

 
Semana 27 – Gabarito 

 
01. a) O mês de março é que ocorre a maré vermelha, em que há abundância de algas do grupo de 

dinoflagelados. 
b) Esses dinoflagelados chegam na dieta de uma pessoa através dos níveis tróficos da cadeia 

alimentar e, para que não ocorra uma intoxicação, deve-se evitar o consumo de peixes e outros 
animais da região afetada.   

c) O rápido aumento dos dinoflagelados ocorre com o despejo de esgoto doméstico, proporcionando 
grande quantidade de matéria orgânica. E o rápido declínio ocorre devido à diminuição de oxigênio 
através da cobertura dos dinoflagelados, que impedem a entrada de luminosidade, diminuindo a 
fotossíntese e a consequente liberação de oxigênio.   

 
02. Giardíase. O epitélio parasitado possui microvilosidades e o parasita é flagelado, portanto, é conclusivo 

que o indivíduo é portador da Giardia lamblia no seu intestino delgado (jejuno íleo). 
 
03. a) Transfusão sanguínea, transplante de órgãos e via placentária, da mãe para o filho em gestação. 

b) Controle do vetor adulto com inseticidas e engenharia genética, por meio de animais 
geneticamente modificados que transmitem genes letais aos descendentes. Controle de ovos e 
larvas, evitando a formação de coleções de água parada em residências, quintais, ruas e terrenos 
abandonados.   

 
04. Somatória: 01 + 04 = 05. 

 
Justificativas:  
02. Incorreta. A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium e o ser humano é 

hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução assexuada do parasita, e o mosquito 
Anopheles é o hospedeiro definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada do parasita.  

08. Incorreta. Os hospedeiros definitivos ou naturais do Toxoplasma gondii são os gatos domésticos 
ou selvagens jovens e o parasita é eliminado junto com as fezes desses animais; a contaminação 
do ser humano pode ocorrer através da ingestão de carne contaminada ou contato com fezes de 
felinos contaminadas por cistos do parasita; além da transmissão de mãe para filho durante a 
gravidez. 

16. Incorreta. Dentre as medidas profiláticas da malária estão o controle dos mosquitos Anopheles, 
através de seu combate, além de tomar medidas individuais mais rigorosas ao viajar para regiões 
endêmicas, como a utilização de roupas fechadas, mosquiteiros, repelentes etc.; a vacina contra 
a malária está em pesquisa avançada.   

 
05. Na amostra A, após a adição de água pura, o volume celular dos paramécios aumenta, inicialmente, 

porque ganham água por osmose em meio hipotônico. Porém, a atividade dos seus vacúolos pulsáteis 
aumenta, com a finalidade de eliminar o excesso de água evitando a ruptura da célula. 
Na amostra B, após a adição da solução saturada de NaC ,  o volume celular dos paramécios se reduz 
devido à perda de água por osmose, em meio hipertônico. Consequentemente, nessa amostra, a 
atividade dos vacúolos pulsáteis fica muito reduzida ou cessa.   

 
06. a) tubo 1: mitose; tubo 2: mitose e meiose. 

b) A população do tubo 1 será maior por ser a fissão binária um processo reprodutivo mais rápido. 
c) A população do tubo 2 não é clonal por ser a conjugação um processo reprodutivo sexuado. 
d) A população do tubo 2 não está sujeita à endogamia por ser constituída por organismos 

geneticamente distintos.   
 
07. Somatória: 4+5+6+7= 22  

Justificativa: 
03. As três doenças são causadas por protozoários flagelados, porém o vetor da doença de Chagas é 

um hemíptero, enquanto que da leishmaniose e doença do sono são dípteros. 
 


