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Frente A (Principais Protozooses e Algas) 1ª SÉRIE – BIOLOGIA –LÍLIAM 

 
Semana 31 – Atividades 

 
Instruções:  
1. Faça uma leitura cuidadosa do módulo A04 (Principais Protozooses Humanas) e A05 (Algas) da 

coleção do segundo ano. Grife as informações principais.  
2. Resolva todos os exercícios dos módulos A04 e A05 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. Analisando a ocorrência de quatro doenças no Brasil: Leishmaniose, malária, doença de Chagas e 

dengue, responda: 
1. Considerando as doenças indicadas, CITE o vetor de cada uma delas. 
 
Doença Vetor 
Leishmaniose  
Dengue  
Malária  
Doença de Chagas  

 
2. CITE duas condições ambientais abióticas que favorecem o fechamento do ciclo da 
Malária: 
Condição ambiental 1:  
Condição ambiental 2:  
 
3. A leishmaniose é mais conhecida como uma doença silvestre. Hoje, porém, encontra-se dispersa 
também nas regiões urbanas. Por isso, constitui um exemplo de como as alterações ambientais podem 
interferir na distribuição das doenças. 
CITE uma alteração ambiental que pode contribuir para a dispersão da leishmaniose e uma situação 
urbana que favorece a presença do vetor. 
 
Alteração ambiental:  
 
Situação urbana favorável:  
 
4. Apesar de só existirem oito pequenos municípios no Estado com a presença do barbeiro, o número 
de chagásicos em todo o Estado continua alto. existem 4 pessoas em cada 10 mil habitantes que 
sofrem com a Doença de Chagas. (Estado de Minas, 1998) 
JUSTIFIQUE essa afirmativa. 
 
5. COMPLETE o quadro, indicando a recomendação de ação dirigida às pessoas e às instituições, para 
o controle de cada uma das doenças referidas. 
 
Doença Ações individuais Saúde Pública 
Leishmaniose Exame periódico de cães  
Dengue  Limpeza urbana e controle 

de vetores 
Malária  Construção de redes de 

esgoto 
Doença de chagas Uso de cortinado nos leitos  
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02. No Brasil, são registradas diferentes espécies de Leishmania, parasitas de humanos e animais, que 
causam doenças conhecidas como leishmanioses. Acerca das leishmanioses, são apresentadas duas 
situações para análise.  

 

Situação 1  
“Leishmaniose deixa Goiânia em alerta Em menos de um mês 13 cães foram contaminados na capital. 
Secretaria Municipal de Saúde investiga o avanço da doença”.  
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/notícia/2011/07/leishmaniose-deixa-goiania-em-alerta.htmI>.  
Acesso em: 30 set. 2011. 

 
Situação 2  
Representação gráfica do efeito das medidas profiláticas no controle das leishmanioses humana e 
canina no Vale do Rio Doce, MG, Brasil, no período de 1965 a 1978.  
 

 
 

Após a leitura e a análise das situações apresentadas, responda ao que se pede.  
a) Em relação à situação 1, qual o papel do cão no ciclo da leishmaniose?  
b) O efeito das medidas profiláticas foi satisfatório no controle dos casos de leishmaniose, segundo a 

situação 2? Justifique. 
c) Quais as medidas profiláticas poderiam ter sido adotadas no controle da leishmaniose, conforme 

a situação 2?  
 
03. Cada ano avançava um punhado de léguas, mais perto, mais perto, pertinho, fazendo medo no povo... 

da “tremedeira que não desamontava” – matando muita gente. [...] O mosquito fêmea não ferroa de 
dia; está dormindo, com a tromba repleta de maldades; [...] E o anofelino é o animal que canta mais 
bonito, na terra bonita onde mora a doença. [...] Primo Ribeiro parece um defunto – sarro de amarelo 
na cara chupada, olhos sujos, desbrilhados, e as mãos pendulando, compondo o equilíbrio, sempre a 
escorar dos lados a bambeza do corpo. Mãos moles, sem firmeza, que deixam cair tudo quanto ele 
queira pegar. Baba, baba, cospe, cospe... 

(João Guimarães Rosa. Sagarana, 2001. Adaptado.) 
 

a) A qual doença o excerto de Sagarana faz referência? Transcreva o trecho que confirma sua 
resposta. 

b) Explique por que essa doença apresenta sintomas como “tremedeira” e “cara amarela”, 
respectivamente.  
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04. O gráfico a seguir apresenta a variação da temperatura, em função do tempo, de um paciente com 
malária. 

 

 
 

a) Qual a espécie de Plasmodium contaminou o paciente em questão? Justifique. 
b) Como é nomeada esse tipo de malária? 

 
05. Estão representados nas figuras os exames de sangue de dois pacientes brasileiros que nunca saíram 

do país, e que revelam a presença dos protozoários. 
 

 
 

a) Quais são os protozoários que podem ser identificados no sangue dos pacientes I e II? 
b) De que forma estes pacientes poderiam ter adquirido os parasitas?  

 
06. Um morador de Juiz de Fora, após uma viagem para conhecer a Floresta Amazônica, retornou com 

febre intermitente, de 36 em 36 horas, tremores e calafrios. O diagnóstico foi malária, causada pela 
infecção por Plasmodium vivax. Considerando o ciclo biológico desse parasito, apresentado na figura 
abaixo, faça o que se pede.  
a) Seus familiares ficaram receosos com a possibilidade de se infectarem com o parasito pela 

utilização comum de utensílios domésticos. Este receio é procedente? Justifique a sua resposta.  
b) Se uma pessoa receber, por transfusão, sangue contaminado por Plasmodium vivax, há 

possibilidade de ela ser infectada por esse parasito? Justifique a sua resposta.  
c) Autoridades sanitárias preocuparam-se com a instalação da malária em Juiz de Fora. Apresente 

três medidas preventivas que devem ser adotadas para impedir essa instalação.  
 
07.  Algumas espécies de algas são usadas na avaliação da qualidade dos sistemas aquáticos, para os 

quais, inclusive, já foi sugerido um “índice de poluição” baseado nos gêneros de algas presentes: 
quanto menos diversificada a população, maior a poluição do sistema. Um outro aspecto está 
relacionado à capacidade em retirar elementos químicos do meio aquoso, o que sugere a utilização de 
algumas espécies de algas na recuperação de sistemas aquáticos, em especial quanto à presença de 
íons metálicos e de alguns compostos orgânicos.  

Química Nova, 2004 (Adaptado)  
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Dois gêneros de algas, Porphyra e Ulva, são comumente utilizados como bioindicadores. Como tais 
algas produzem pigmentos diferentes é de se esperar que a distribuição vertical destas em um costão 
rochoso seja também distinta. Esta distribuição correlaciona-se com a absorção diferenciada da luz 
solar pela água do mar: as radiações vermelhas e as alaranjadas penetram, apenas, muito 
superficialmente, permitindo que a clorofila e outros pigmentos absorvam a luz para o processo de 
fotossíntese, enquanto as radiações verdes, azuis e violetas atingem, respectivamente, profundidades 
progressivamente maiores.  

 
 

A partir da análise do gráfico apresentado, indique  
a) qual o pigmento principal na alga Ulva. Justifique sua resposta. 
b) qual das duas algas ocupará a porção mais profunda da massa d’água. Justifique sua resposta.  

 


