
 

 

Tarefa 8 professor Hélcio 
Biologia 2. 

Conteúdo:  Vírus  
 

Gabarito:   
 
01. E 

A poliomelite e o sarampo são doenças causadas 
por vírus; a poliomelite é causada pelo 
Enterovirus, acarretando problemas na garganta, 
intestino delgado, linfonodos e quando cai na 
circulação sanguínea penetra no sistema nervoso 
central, afetando as funções motoras, causando 
paralisias; o sarampo é causado pelo 
Morbillivirus, acarretando problemas na 
garganta, dor de cabeça, tosse e erupções na 
pele, podendo causar encefalite, levando a lesões 
cerebrais permanentes.   

 
02. A 

A dengue é causada por um vírus transmitido 
pelo inseto Aedes aegypti, holometábolo, cuja 
reprodução ocorre com desenvolvimento indireto, 
ou seja, o indivíduo que eclode do ovo é pequeno 
e vermiforme, de corpo segmentado, sem olhos 
compostos nem asas, chamado de larva, que 
passa por várias mudas (crescimento), 
transformando-se em pupa, que sofre diversas 
transformações até formar o inseto adulto.   

 
03. B 

[A] Incorreta. A esquistossomose é uma 
verminose causada por platelminto, transmitida 
ao ser humano que tem contato com água 
contaminada por larvas liberadas do corpo do 
caramujo, que penetram na pele; a ascaridíase é 
uma verminose causada por um nematódeo, 
lombriga, e são transmitidas através de água 
contaminada; a proliferação de ambas pode ser 
minimizada com melhorias no saneamento 
básico; no entanto, a aids é causada por um 
vírus (HIV) transmitido através de contato com 
sangue, sêmen, secreções vaginais e leite 
materno.  
[B] Correta. A leptospirose é causada por uma 
bactéria eliminada pela urina de alguns animais, 
sendo transmitida ao ser humano através de 
água e solo contaminados; a ascaridíase também 
é transmitida através de água contaminada; e a 
cólera é causada por uma bactéria e transmitida 
ao ser humano através da ingestão de água e 
alimentos contaminados; a proliferação de todas 
pode ser minimizada com melhorias no 
saneamento básico.  
[C] Incorreta. A sífilis é causada por uma 
bactéria e transmitida ao ser humano por via 
sexual e de mãe para o feto; a amebíase é 
causada por protozoário, sendo transmitida ao 
ser humano através da ingestão de água 
contaminada; a leptospirose também é 
transmitida através de água contaminada; a 

proliferação das duas últimas pode ser 
minimizada com saneamento básico. 
[D] Incorreta. Ascaridíase e cólera, como citadas 
anteriormente, são transmitidas ao ser humano 
através de água e alimentos contaminados, 
tendo a proliferação minimizada com 
saneamento básico; no entanto, a transmissão 
da sífilis, citada anteriormente, não ocorre 
através da água.   

 
04. E 

A malária é uma doença causada pelo 
protozoário e transmitida pela picada do 
mosquito (fêmea) Anopheles (o vetor). A 
dengue, a chicungunha, a zica e a febre amarela 
são doenças causadas por vírus e transmitidas 
pela picada do mosquito (fêmea) Aedes aegypti 
(o vetor).   

 
05. A 

O vírus que causa a doença da Zika apresenta 
como principal agente transmissor o mosquito 
Aedes aegypti.   

 
06. E 

Uma das formas de prevenção da febre amarela 
é a eliminação dos mosquitos transmissores dos 
vírus causadores da doença.   

 
07. E 

São infecções causadas por bactérias: sífilis, 
cólera, leptospirose, tétano e coqueluche.   

 
08. B 

Pode ocorrer acúmulo de água no lixo e seus 
locais de armazenamento, contribuindo para a 
proliferação do mosquito que transmite estas 
viroses.   

 
09. E 

A chikungunya é causada por vírus, transmitido 
pela picada da fêmea infectada dos mosquitos 
Aedes aegypti na área urbana e Aedes albopictus 
em regiões rurais. A prevenção ocorre por 
medidas de eliminação dos criadouros dos 
mosquitos, onde há acúmulo de água e as larvas 
são depositadas em locais como lixo, vasos de 
plantas, pneus etc. Os principais sintomas são 
febre alta e dores intensas, principalmente nas 
articulações.   

 
10. E 

[I] Incorreta. A dengue é causada por vírus e não 
pode ser tratada com antibióticos.   

 
 
 
 


