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Assunto: 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LILIAM 

 
Semana 29 – Atividades 

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

informações principais. 
2. 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. 
3. Reveja as videoaulas gravadas: Reino Protista e Algas.  
4. 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. A figura a seguir apresenta genericamente o ciclo de vida do “alface do mar”. 
 

 
 

a) Identifique os processos A, B, C, D e E no ciclo de vida da “alface do mar” (Ulva). 
b) Qual o nome desse tipo de ciclo de vida? 

 
02. Em 2016, houve o registro de dois casos em Santa Catarina de leishmaniose visceral humana, de 

pessoas que contraíram a doença em outros estados. O primeiro caso autóctone de leishmaniose 
visceral humana em Santa Catarina foi confirmado no dia 16 de agosto de 2017 pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública de Santa Catarina (LACEN). Trata-se de um homem de 53 anos, morador 
de Florianópolis. 
O cão, por ser um animal doméstico e intimamente próximo ao ser humano, representa um risco à 
saúde pública quando doente. Até maio deste ano, Florianópolis havia identificado 17 cães com 
diagnóstico positivo para leishmaniose visceral, resultando em cinco eutanasiados, conforme 
informações do Centro de Controle de Zoonoses municipal. 

 

Disponível em: <http://www.dive.sc.gov.br/index.php/arquivo-noticias/579-dive-sc-orienta-sobre-medidas-de-da-leishmaniose-
visceral>. [Adaptado]. Acesso em: 26 ago. 2017. 

 

Sobre a leishmaniose visceral, avalie as afirmativas, faça a somatória do que for correto e justifique, 
por escrito, os erros contidos nas afirmativas falsas.  
01. os cães representam um risco à saúde pública quando doentes, pois transmitem a leishmaniose 

visceral aos seres humanos.    
02. a leishmaniose visceral é causada pelo vírus Leishmaniose chagasi.    
04. em áreas com transmissão de leishmaniose, indica-se a utilização de coleiras repelentes de 

insetos nos cães.    
08. deve-se ter cuidado ao descartar os resíduos domésticos, a fim de não favorecer o crescimento 

populacional de mosquitos transmissores de doenças como a leishmaniose, a dengue e a zika.    
16. nas áreas com casos confirmados de leishmaniose visceral canina, deve-se realizar a eutanásia 

em todos os cães da região. 
32. considerando que a forma de transmissão da leishmaniose visceral é igual à forma de 

transmissão da larva do bicho-geográfico (Ancylostoma brasiliensis), devem-se evitar cães em 
praias e em parques infantis que contenham áreas com areia. 
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03. 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.  
 
04. Dentro do reino Protista, há um grupo formado por organismos fotossintetizantes, comumente 

denominados de ALGAS, que colonizam diversos habitats aquáticos, como mar, lagoas, rios e lagos. 
Esses organismos possuem grande importância ecológica, principalmente pela grande atuação no 
ciclo do carbono. 
a) Cite dois filos de algas que utilizem amido como polissacarídeo de reserva. 
b) Em um álbum de 1994, Jorge Benjor canta a música Spyrogyra Story, que contém os seguintes 

versos: 
 

“Espirogiro é Spirogyra, é Spirogyra 
É um bichinho bonito e verdinho que dá na água 
Que Plâncton é esse? 
É o Espirogiro é o Spirogyra” 
 
Spyrogyra é um gênero bem conhecido de alga verde filamentosa, não um “bichinho”, pois, 
dentre outros caracteres, possui o pigmento citado na música. Qual o nome do pigmento e em 
qual organela celular ele se encontra? 

 

c) O que é Maré Vermelha e o que a mesma acarreta ao meio ambiente?  
 
05. “Os protozoários apresentam dimensões predominantemente microscópicas. Sua denominação 

deriva do grego protos e zoon, que significam, respectivamente, ‘primeiro’ e ‘animal’. Atualmente, o 
termo protozoário diz respeito a protistas heterotróficos unicelulares (na maioria) e que obtém seus 
alimentos por ingestão ou absorção.” 

Fonte: RUPPERT & BARNES, 2005. 
 

Analise as proposições em relação aos protozoários, faça a somatória do que for correto e justifique, 
por escrito, os erros contidos nas afirmativas falsas. 
(01) A maioria dos protozoários é microscópica, no entanto, alguns podem ser vistos a olho nu, 
como é o caso do Spirostomum, um ciliado de água doce, que alcança 3 mm  de comprimento, e o 
Globigerina, um sarcodíneo marinho, que vive em suspensão na água do mar. 
(02) Os protozoários marinhos, assim como os parasitas, não possuem vacúolo pulsátil uma vez que 
são isotônicos em relação ao meio, ou seja, a sua concentração é semelhante à da água salgada. 
(03) Há espécies de protozoários de vida livre que vivem na água doce, no mar e em regiões úmidas, e 
também espécies simbióticas. Ainda não foram identificadas espécies de protozoários parasitas. 
(04) Os protozoários podem utilizar diferentes estruturas para a obtenção de alimentos como 
pseudópodos, cílios e flagelos, incorporando os alimentos por absorção ou por ingestão, 
alimentando-se de matéria orgânica morta e também de micro-organismos como bactérias, algas e 
outros protozoários. 
(05) A malária é uma doença causada pelo protozoário Plasmodium, que parasita as células 
sanguíneas e as células hepáticas dos seres humanos, causando acessos febris conhecidos como 
“tremedeira” ou “batedeira”. 

 
06. A construção de instalações sanitárias adequadas, tais como privadas, esgotos e fossas sépticas, que 

diminuem a eutrofização e impedem a contaminação da água e de alimentos, são formas de 
prevenção de várias doenças. Entre as protozooses, quais poderiam ser evitadas com as medidas 
acima citadas? 
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07. Um surto de toxoplasmose foi registrado, em 2018, na cidade de Santa Maria (RS). Sobre a 
toxoplasmose, faça a somatória do que for correto e justifique, por escrito, os erros contidos nas 
afirmativas falsas. 
(03) tem um caramujo de água doce como hospedeiro intermediário do verme causador da doença. 
(04) pode ser transmitida entre humanos por insetos hemípteros (barbeiros) que defecam ao sugar 
o sangue. 
(05) é causada por um protozoário transmitido através da ingestão de carne mal cozida contendo 
cistos ou de alimentos contaminados com oocistos provenientes de fezes de gatos doentes. 
(06) provoca lesões de bordas avermelhadas, de difícil cicatrização, na pele e nas mucosas. 
(07) causa perfurações nas paredes do intestino que levam à perda de sangue e à anemia, gerando 
palidez, também chamada de amarelão. 


