
 

 

Tarefa 11 professor Lúcio 
 
01. (Enem 2019)  Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo 

caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam 
exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As 
infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social 
e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o 
tratamento dessas doenças. 
Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais?  
a) Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus.     
b) Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus.     
c) Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual.     
d) Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras.     
e) Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus.     

  
02. (Enem PPL 2019) As fêmeas do mosquito da dengue, Aedes aegypti, têm um olfato extremamente 

refinado. Além de identificar as coleções de águas para oviposição, elas são capazes de detectar de forma 
precisa e eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a 
sudorese. Após perceber o indivíduo, voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto 
sanguíneo durante o qual podem transmitir o vírus da dengue. Portanto, o olfato desempenha um papel 
importante para a sobrevivência dessa espécie. 
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Medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessa modalidade sensorial 
incluem a  
a) colocação de telas nas janelas.    
b) eliminação de locais de oviposição.    
c) instalação de borrifadores de água em locais abertos.    
d) conscientização para a necessidade de banhos diários.    
e) utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos.    

  
03. (Enem PPL 2014) No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por um variante do vírus 

Influenza A, designada H1N1.  A Organização Mundial de Saúde (OMS) solicitou que os países 
intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma 
das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, 
especialmente após tossir e espirrar.  
A ação recomendada pela OMS tinha como objetivo  
a) reduzir a reprodução viral.    
b) impedir a penetração do vírus pela pele.    
c) reduzir o processo de autoinfecção viral.    
d) reduzir a transmissão do vírus no ambiente.    
e) impedir a seleção natural de vírus resistentes.    

  
04. (Enem 2011)  Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, 

que têm como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da 
dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito?  
a) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados 

para a sua reprodução.    
b) Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz na 

parede das casas de barro.    
c) Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem 

nesse meio.    
d) Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de 

substrato.    
e) Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas 

contaminadas.    
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05. (Fuvest 2015)  Existem vírus que  
a) se reproduzem independentemente de células.     
b) têm genoma constituído de DNA e RNA.     
c) sintetizam DNA a partir de RNA.    
d) realizam respiração aeróbica no interior da cápsula proteica.    
e) possuem citoplasma, que não contém organelas.    

  
06. (Fuvest 2010)  A Gripe A, causada pelo vírus Influenza A (H1N1), tem sido relacionada com a Gripe 

Espanhola, pandemia ocorrida entre 1918 e 1919. No genoma do vírus Influenza A, há dois genes que 
codificam proteínas de superfície, chamadas de Hemaglutinina (H) e Neuraminidase (N), das quais existem, 
respectivamente, 16 e 9 tipos. 
 

Com base nessas informações, analise as afirmações: 
I. O número de combinações de proteínas de superfície do vírus Influenza A é 25, o que dificulta a 

produção de medicamentos antivirais específicos. 
II. Tanto na época atual quanto na da Gripe Espanhola, as viagens transoceânicas contribuíram para a 

disseminação do vírus pelo mundo. 
III. O sistema imunológico do indivíduo reconhece segmentos das proteínas de superfície do vírus para 

combatê-lo. 
 

Está correto o que se afirma em  
a) I, somente.    
b) I e II, somente.    
c) I e III, somente.    
d) II e III, somente.    
e) I, II e III.    

  
07. (Enem 2ª aplicação 2010)  A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a manifestação clínica da 

infecção pelo vírus HIV, que leva, em média, oito anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação 
do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da 
doença. O país acumulou, aproximadamente, 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as 
taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 1990 e estabilizando-se em cerca de 11 mil 
óbitos anuais desde 1998. [...] A partir do ano 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 
100 mil habitantes, sendo esta estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. 

 
Disponível em: http://www.aids.gov.br. Acesso em: 01 maio 2009 (adaptado). 

 

A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 1990 é decorrente  
a) do aumento do uso de preservativos nas relações sexuais, que torna o vírus HIV menos letal.    
b) da melhoria das condições alimentares dos soropositivos, a qual fortalece o sistema imunológico deles.    
c) do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV.    
d) das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais.    
e) das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus e a busca pelos serviços de saúde.    

  
08. (Enem 2010) Investigadores das Universidades de Oxford e da Califôrnia desenvolveram uma variedade de 

Aedes aegypti geneticamente modificada que é candidata para uso na busca de redução na transmissão do 
vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção 
do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante 
condicional, isso é, o gene tem expressão dominante (basta apenas uma cópia do alelo) e este só atua nas 
fêmeas. 
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Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser 
implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de 
machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de 
dengue em uma determinada região porque  
a) diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos.    
b) restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito.    
c) dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença.    
d) tomaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença.    
e) dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados.    

  
09. (Unicamp 2020)  Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil: o 

último caso foi registrado em 1989. Contudo, o Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante 
(abaixo de 50%) em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção da 
poliomielite; é uma questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de Imunizações 
do Ministério da Saúde. 

 

(Fonte: portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43797-ministerio-da-saude-alerta-parabaixas-coberturas-vacinais-para-polio.) 
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Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a poliomielite.  
a) É uma doença viral contagiosa, que pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos 

contaminados por fezes de doentes.    
b) A transmissão do vírus ocorre por meio de vetores hematófagos que tenham picado uma pessoa 

contaminada na fase aguda da doença.    
c) É uma doença bacteriana transmitida por gotículas de saliva ou de sangue de pessoas contaminadas, 

com alto risco de contágio.    
d) A transmissão da bactéria ocorre por meio de vetores artrópodes que tenham picado uma pessoa 

contaminada na fase crônica da doença.    
  
10. (Unesp 2013) Em 2012, assim como em anos anteriores, o Ministério da Saúde promoveu a campanha 

para vacinação contra a gripe. A seguir, o cartaz informativo da campanha. 
 

 
 

No cartaz, lemos que devem ser vacinadas “Pessoas com 60 anos ou mais”. 
Essa recomendação aplica-se a todos os que têm mais de 60 anos, independentemente de terem sido 
vacinados antes, ou somente àqueles que têm mais de 60 anos e que não tinham sido vacinados em anos 
anteriores? Justifique sua resposta, tendo por base as características antigênicas do vírus da gripe, e 
explicando como a vacina protege o indivíduo contra a doença.  


