
A impressão deste material não é obrigatória. 

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

 
Semana 31 – Gabarito 

 
01.  

1. 
Doença Vetor 
Leishmaniose Mosquito palha 
Dengue Mosquito Aedes aegypti 
Malária Mosquito prego 
Doença de Chagas Barbeiro (Hemíptero) 

 

2. Elevada temperatura e umidade. 
3. Desmatamento e acúmulo de lixo no ambiente urbano. 
4. A doença de Chagas tem evolução lenta e a fase crônica é muito longa. Pacientes que se 

contaminaram há muitas décadas atrás ainda estão vivos fazendo parte das estatísticas da doença. 
5. 

Doença Ações individuais Saúde Pública 
Leishmaniose Exame periódico de cães Sacrifício de animais contaminados 
Dengue Combate ao criadouro 

doméstico do vetor  
Limpeza urbana e controle de vetores 

Malária Utilização de telas na 
janela e repelentes 

Construção de redes de esgoto 

Doença de chagas Uso de cortinado nos leitos Fiscalização dos estabelecimentos de 
consumo final de açaí e caldo de cana. 

 
02. a) Hospedeiro vertebrado que, epidemiologicamente, comporta-se como reservatório doméstico. 

b) Sim. Observa-se no gráfico que a adoção e o aumento das medidas profiláticas adotadas naquela 
região e naquele período diminuíram o porcentual de casos humanos e caninos de leishmaniose. 

c) Diagnóstico e tratamento dos doentes, evitando-se a transmissão da doença: combate às formas 
adultas do inseto vetor (exemplo: dedetização das casas) e sacrifício dos cães com sorologia 
positiva. 

 
03. a) Malária. “[...] E o anofelino é o animal que canta mais bonito, na terra bonita onde mora a doença.” 

b) O protozoário Plasmodium sp. se reproduz e rompe os glóbulos vermelhos do doente, provocando 
anemia profunda, que produz o aspecto amarelado da face do doente. A tremedeira é consequência 
da fraqueza muscular típica dos portadores da malária.   

 
04. a) Plasmodium malariae, pois o surto febril ocorre de 72 em 72 horas.  b) Quartã benigna 
 
05. a) No sangue do paciente I podemos identificar o agente etiológico da malária, o protista 'Plasmodium 

sp.', parasita dos glóbulos vermelhos humanos. O paciente II apresenta a doença de Chagas, já 
que possui o flagelado 'Tripanosoma cruzi'. 

b) O agente causador da malária é geralmente transmitido através da picada de fêmeas infectadas 
do mosquito-prego (Gênero Anopheles). O flagelado é transmitido pelo contato do paciente com 
as fezes infectadas do inseto "barbeiro" no local da picada ou através de mucosas.   

 
06. a) Não procede já que, a transmissão da malária é por meio do mosquito vetor. 

b) Sim. O parasito está presente no sangue circulante do indivíduo portador de malária. 
c) Tratamento das pessoas contaminadas com malária, combate ao mosquito vetor e combate ao 

desmatamento. 
 
07. a) Clorofila a e b. A Ulva é uma clorófita (alga verde), portanto possuem clorofila a e b como os 

vegetais. 
b) Ulva. Essa alga se estabelece em uma profundidade que permita absorve bem a luz verde, azul e 

violeta sem competir com as algas Porfhyra que absorvem bem comprimentos de onda que 
atingem profundidades menores. 


