
 

 

Tarefa 11 professor Lúcio 
 
Gabarito:   
 
01. E 

O desenvolvimento de vacinas contra vírus portadores de RNA é complexo e difícil, porque esses agentes 
patogênicos são altamente mutagênicos. Os avanços tecnológicos para o tratamento das infecções viróticas 
é a criação de antirretrovirais que vão dificultar a multiplicação desses vírus.   

 
02. E 

A utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos que reduzam ou eliminem as substâncias 
odoríferas do suor que atraem os mosquitos, pode ser uma medida profilática importante no combate à 
dengue e outras viroses transmitidas por mosquitos.   

 
03. D 

Lavar bem as mãos com água e sabão, especialmente após tossir e espirrar, faz parte de uma série de 
medidas recomendadas pela OMS, com a finalidade de reduzir a transmissão do vírus H1N1 no ambiente.   

 
04. C 

Os mosquitos transmissores de doenças põem seus ovos na água e as larvas se desenvolvem nesse meio. 
Uma proposta para prevenir o aumento dessas doenças é evitar coleções de água parada onde seus insetos 
proliferam.   

 
05. C 

Os retrovírus como, por exemplo, o HIV, causador da AIDS, são capazes de sintetizar DNA a partir de seu 
RNA genômico.   

 
06. D 

As afirmações II e III são corretas. A afirmação I é incorreta, pois a combinação possível de proteínas do 
vírus Influenza A é 144 (16 x 9 ), não 25 (16 + 9).    

 
07. C 

O desenvolvimento de novos medicamentos e terapias contribuiu para a diminuição do número de óbitos 
causados pelo HIV (vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS ou SIDA).   

 
08. C 

Como a fêmea mutante de Aedes Aegypti não pode voar, teria dificuldades em picar as pessoas e, 
portanto, de se contaminar. A sua reprodução seria também dificultada devido à impossibilidade da 
ocorrência do encontro com o macho voador.   

 
09. A 

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é causada pelo poliovírus, normalmente, 
transmitida de pessoa para pessoa por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados com fezes 
dos doentes.   

 
10. A recomendação aplica-se a indivíduos de todas as idades. Os vírus da gripe sofrem mutações, produzindo 

novas variedades, daí a necessidade da vacinação periódica.   
 


