
 

 

Tarefa 8 professor Hélcio 
Biologia 2. 

Conteúdo:  Vírus  
 

01. Em 2018, tivemos a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A meta do Ministério da 
Saúde (MS) foi imunizar 95%  das 11,2  milhões de crianças de 1 ano a menores de cinco anos e diminuir a 
possibilidade de retorno da pólio e a reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil. Desde que 
se observou a redução nas coberturas vacinais no Brasil, o Ministério da Saúde tem alertado sobre o risco 
da volta de doenças que já não circulavam no país, como é o caso do sarampo. Entre as causas citadas 
para a redução nas coberturas vacinais, destaca-se a circulação de notícias falsas na internet e WhatsApp, 
causando dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas. Devemos lembrar que a cobertura vacinal 
elevada faz a doença desaparecer, e é por isso que devemos continuar vacinando nossos filhos, para 
manter essas doenças longe do Brasil.  

LOBATO, Flávia. Sarampo: uma antiga ameaça bate à porta. Portal de Periódicos Fiocruz.  
Disponível em: <http://periodicos.fiocruz.br/pt-br/content/sarampo-uma-antiga-amea%C3%A7a-bate-%C3%A0-porta>. Acesso em: 09 out. 

2018 (adaptado).  
 

Sobre as doenças destacadas no texto, é CORRETO afirmar que são causadas por   
a) insetos.     
b) bactérias.     
c) protozoários.     
d) vermes.     
e) vírus.     

  
02. Pesquisadores do Instituto de Física (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos (SP) criaram 

um extrato a partir do açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, que mata em 3 horas a larva 
do transmissor da dengue e outras doenças. A curcumina, que dá cor ao açafrão, foi sintetizada em um 
extrato bem concentrado que reage em contato com o sol. “Após as larvas comerem a curcumina, em 
contato com o oxigênio presente no ambiente e uma iluminação, ocorre uma reação de dentro para fora, 
destruindo essas larvas”, explicou a pesquisadora do IFSC/USP, Natália Inada.  

USP de São Carlos produz extrato à base de açafrão que mata larva do Aedes aegypti em 3 horas. G1 – São Carlos e Araraquara. Disponível 
em: <https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2019/05/01/usp-de-sao-carlos-produz-extrato-a-base-de-acafrao-que-mata-larva-do-

aedes-aegypti-em-3-horas.ghtml>. Acesso em: 06 maio 2019 (adaptado).  
 

O organismo destacado no texto refere-se à fase jovem de um   
a) inseto.     
b) crustáceo.     
c) molusco.     
d) anelídeo.     
e) verme.    

 
03. “[...] O ambiente das cidades era visto como foco de doenças, e a saúde, como resultado do equilíbrio com 

a saúde dos lugares. As doenças infecciosas dominavam o perfil de saúde das primeiras cidades e aldeias, 
que não possuíam água limpa, tratamento de esgotos e coleta de resíduos. Melhorias sanitárias, durante o 
século XIX, controlaram muitas das ameaças da poluição. Mas, com o aumento da população urbana, 
durante os séculos XIX e XX, as cidades se tornaram focos de concentração de pobreza, deslocamento 
social e crime. Nenhum desses problemas desapareceu, apesar de alguns terem sido controlados.[...]” 
 

(Urbanização, globalização e saúde. Helena Ribeiro e Heliana Comin Vargas, 2015. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/115110/112815. Acessado em 10/08/2018.) 

 
O trecho acima indica que muitos problemas de saúde estão relacionados à maneira como as cidades se 
adaptam ou não às novas realidades provenientes do processo de urbanização. Graças ao desenvolvimento 
de medicamentos, vacinas e tecnologias utilizadas no controle e no combate à proliferação de algumas 
doenças, podemos verificar a quase total erradicação de muitas doenças que anteriormente assolavam a 
civilização. 
Das doenças abaixo, indique quais são as transmitidas pela água e cuja proliferação pode ser minimizada 
com melhorias na condição do saneamento básico das cidades:  
a) esquistossomose, ascaridíase e aids    
b) leptospirose, ascaridíase e cólera    
c) sífilis, amebíase e leptospirose    
d) ascaridíase, cólera e sífilis    
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04. A água, os alimentos e o ar podem ser importantes veículos de transmissão de doenças, porém algumas 
doenças precisam de vetores para transmiti-las. Assinale a alternativa que apresenta doenças cujas 
medidas profiláticas sejam a eliminação do vetor.  
a) Diabetes e amebíase.    
b) Dengue e tétano.     
c) Gripe e febre amarela.     
d) Malária e hepatite.     
e) Malária e dengue.     

  
05. Leia o texto abaixo, extraído de um artigo científico, para responder à questão. 

“Desde abril de 2015, o vírus Zika (ZIKV) foi identificado como o agente etiológico de doença exantemática 
aguda no Brasil e, a partir de outubro do mesmo ano, neuropediatras do Recife (Pernambuco) deram o 
sinal de alerta sobre uma epidemia de microcefalia com alterações radiológicas peculiares, sugestivas de 
infecção congênita [...]. A incidência de casos de microcefalia no Brasil aumentou consideravelmente no 
segundo semestre de 2015, chegando, no momento, a 907 casos confirmados e a 4.293 ainda em 
investigação  

(Portal Brasil. http://www.brasil.gov.br/saude/2016/03/ministerio-dasaude-investiga-4-293-casos-de-microcefalia-no-brasil [...]). 
Microcefalia não é uma doença em si, mas um sinal de destruição ou deficit do crescimento cerebral, 

podendo ser classificada como primária (de origem genética, cromossômica ou ambiental, incluindo 
infecções) ou secundária, quando resultante de evento danoso que atingiu o cérebro em crescimento, no 
fim da gestação ou no período peri e pós-natal. As sequelas da microcefalia vão depender de sua etiologia 
e da idade em que ocorreu o evento, sendo que, quanto mais precoce a afecção, mais graves serão as 
anomalias do Sistema Nervoso Central (SNC).” 

EICKMANN, Sophie Helena et al. Síndrome da infecção congênita pelo vírus Zika. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 7, 
e00047716, 2016 . Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2016000700601&lng=en&nrm=iso>. access on 15 Nov. 2016. Epub July 21, 2016. http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00047716. 
Adaptado. 

 
Assim, fica evidente que quando mulheres estão gestantes, a infecção pelo vírus da Zika causa 
malformações fetais graves nos bebês. É correto afirmar que os agentes transmissores do vírus da Zika são  
a) geralmente mosquitos, como o Aedes aegypti.    
b) principalmente moscas brancas, como a Bemisia tabaci.    
c) basicamente barbeiros, como o Triatoma infestans.    
d) geralmente besouros, como o Coleoptera.    
e) principalmente moscas, como a Anastrepha sp.    

  
06. Os turistas que viajam para áreas de risco de contágio de febre amarela como, por exemplo, algumas 

regiões do Brasil e do exterior, devem se vacinar. Essa imunização deve ser feita pelo menos dez dias 
antes do embarque e é realizada, gratuitamente, em postos de saúde. 

 
A febre amarela é uma doença infecciosa aguda de natureza viral e é transmitida por picada de mosquitos, 
encontrados principalmente em regiões de mata e vegetação às margens de rios. 
Uma extensa faixa do território brasileiro é considerada endêmica para a febre amarela silvestre. 
Os sintomas característicos dessa enfermidade variam muito. Podem ser febre alta, dor de cabeça e 
lombar, náuseas, vômito, prostração e calafrios, ou podem evoluir para complicações até mesmo letais, 
tais como, problemas cardíacos (miocardite) e comprometimento do fígado e dos rins. 
Sobre a febre amarela é correto afirmar que  
a) o contato com objetos utilizados por pessoas doentes oferece perigo de transmissão, pois essa doença 

é altamente contagiosa.     
b) o período de dez dias, citado no texto, é o tempo necessário para que o indivíduo fique curado dessa 

doença.     
c) o aumento do número de casos de pessoas doentes está diretamente associado à falta de higiene 

pessoal.     
d) o contágio ocorre também por contato sexual e por transfusão de sangue contaminado.    
e) a eliminação dos mosquitos que a transmite é um método eficaz para a prevenção.     

  
07. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, pois só se reproduzem no interior de uma célula 

hospedeira. São também agentes causadores de muitas doenças infecciosas que afetam seres humanos.  
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
Dentre as sequências abaixo, qual apresenta doenças que são causadas somente por vírus?  
a) Poliomielite, gripe e sífilis.     
b) Varíola, cólera e raiva.     
c) Leptospirose, tétano e caxumba.     
d) Coqueluche, sarampo e cólera.     
e) Dengue, catapora e febre amarela.    
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08. No último dia 13 de fevereiro, o Brasil viveu o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, promovendo ações de 
conscientização da população sobre a importância de eliminar o mosquito Aedes aegypti.  
Apresenta-se como uma medida profilática comum às viroses da Zika, Dengue e Chikungunya  
a) evitar o uso de repelentes.    
b) fechar bem os sacos e latas de lixo.    
c) febre, erupções na pele e dor nas articulações. 
d) lavar as mãos antes de manusear os alimentos.    
e) cozinhar bem carnes de porco.    

  
09. Sobre a chikungunya, é correto afirmar-se que  

a) a eliminação dos criadouros do Aedes aegypti, bem como a limpeza de frutas e verduras antes de 
consumi-las, são medidas preventivas efetivas para o controle da transmissão desta doença.    

b) é veiculada pelo mosquito Aedes aegypti, que causa febre e dores nas articulações, principalmente dos 
pés e mãos.    

c) é causada por bactéria e tem como principais sintomas febre e prurido intenso.    
d) sua transmissão pode ser feita por meio do compartilhamento de objetos pessoais ou saliva 

contaminada.    
e) é provocada por vírus que causa febre e dor articular intensa.    

  
10. A dengue, que até 1967 era considerada erradicada no Brasil, é atualmente uma das doenças que mais 

preocupam, em termos de saúde pública.  
Considere as seguintes afirmativas a respeito da dengue.  
 
I. Uma vez contraída, pode ser tratada com o uso de antibióticos combinados.  
II. A prevenção se dá pela eliminação dos mosquitos vetores.  
III. É transmitida pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti.  
IV. Caracteriza-se por febre, dor muscular intensa, dores nas juntas, manchas vermelhas na pele e 

pequenas manifestações hemorrágicas.  
V. Nos casos mais graves, isto é, na forma hemorrágica, pode levar à morte. 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Somente I, III e V são verdadeiras.    
b) Somente I, II, III são verdadeiras.    
c) Somente II, III, e IV são verdadeiras.    
d) Somente III, IV e V são verdadeiras.    
e) Somente II, III, IV e V são verdadeiras.    


