
A impressão deste material não é obrigatória. 

Assunto: 2ª SÉRIE – BIOLOGIA – LILIAM 

 
Semana 29 – Gabarito 

 
01. a) A= Fecundação 

B= Mitoses 
C= Meiose espórica 
D= Mitoses 
E= Mitose 

b) Ciclo haplodiplobiôntico (alternância de gerações). 
 
02. Somatória: 04 + 08 = 12. 

[01] Incorreta. A transmissão da leishmaniose ocorre pela picada de fêmeas do mosquito-palha 
(gênero Lutzomya) que se contaminaram com o protoctista Leishmania donovani, entre outras 
espécies ao picar cães e raposas infectados. 

[02] Incorreta. A leishmaniose visceral pode ser causada pelo protoctista protozoário Leishmania 
chagasi. 

[16] Incorreta. Existe tratamento e prevenção vacinal para os cães infectados. 
[32] Incorreta. O bicho geográfico é adquirido pela penetração ativa de larvas que evoluem no solo 

e areia de praias. Essas larvas são as formas infestantes do nematoide Aneylostoma 
brasiliensis.    

 
03. 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.   

 
04. a) Clorofíceas e Pirrofíceas. 

b) O pigmento é a clorofila, contida na organela denominada cloroplasto. 
c) A maré vermelha corresponde ao aumento populacional de algas microscópicas, como as 

pirrofíceas (ou dinoflagelados). Essas algas proliferam muito em coleções de águas enriquecidas 
com nutrientes inorgânicos (eutrofizadas) e liberam toxinas que podem causar a morte de peixes 
e outros animais.   

 
05. Somatória: 1+2+4+5= 12 
 

A terceira afirmativa é falsa, pois há espécies de protozoários parasitas, que causam doenças, como 
a malária, amebíase, leishmaniose e doença de Chagas.   

 
06. Amebíase, giardíase e balantidiose. 
 
07. Somatória: 5  
 

Incorretas:  
(3) Não existe caramujo no ciclo de vida do Toxoplasma gondii. 
(4)  A toxoplasmose não é transmitida por insetos. 
(6) A toxoplasmose não produz leões na pele. 
(7) O amarelão é uma verminose e a toxoplasmose é uma protozoose. 
 


