
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 11 
Atividades relacionadas ao envio do dia 14/04/2020 para divulgação dia 20/04/2020 

 
01. O ser humano pode conseguir muitos benefícios por meio do solo, mas também pode contrair vários tipos 

de doenças, se o solo estiver contaminado. Entre essas doenças, destacam-se as verminoses, causadas por 
diferentes vermes parasitas que se instalam no organismo do hospedeiro. Uma das verminoses mais 
comuns em todo o mundo é a ascaridíase, doença causada pelo verme Ascaris lumbricoides, conhecido 
popularmente como lombriga. 

 
Para prevenir a contaminação do organismo humano por esse verme, é importante  
a)  vacinar anualmente as crianças e os adultos.    
b)  evitar regiões com focos de pernilongos transmissores.    
c)  lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições.    
d)  evitar comer carne de porco ou de boi mal passada ou crua.     
e)  andar sempre calçado, para impedir a penetração das larvas através da pele.    

  
02. Analise o ciclo do nematódeo Dracunculus medinensis, causador da dracunculíase em Guiné, na África, 

cujos casos têm-se reduzido drasticamente. 
 

 
 

A estratégia que vem permitindo essa diminuição de casos da doença é a  
a)  descontaminação dos cursos d’água poluídos.    
b)  vacinação em massa nas regiões contaminadas.    
c)  implantação do saneamento básico nas áreas de risco.    
d)  construção de aterro sanitário nos municípios afetados.    
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03. Na tabela abaixo, estão relacionadas algumas verminoses que afetam o organismo humano, seu agente 
etiológico, sua forma de contaminação e um método de prevenção. Assinale a alternativa em que todos os 
itens foram preenchidos corretamente. 

 

 Parasitose Agente 
etiológico Contaminação Prevenção 

a) Esquistossomose Biomphalaria 

Contato direto da 
pele com terra 
contaminada pelas 
larvas do verme 

Saneamento básico 
adequado construção de 
fossas sépticas. 

b) Teníase Taenia solium 

Ingestão de água 
ou verduras 
contaminadas com 
os ovos do verme. 

Lavar bem verduras e 
legumes antes de 
consumi-los crus e ferver 
a água não tratada. 

c) Ascaridíase Ascaris 
lumbricoides 

Ingestão de água e 
verduras 
contaminadas com 
os ovos do verme. 

Ferver água não tratada 
e lavar frutas, verduras e 
legumes antes do 
consumo. 

d) Amarelão Schistosoma 
mansoni 

Penetração de 
larvas através da 
pele ao nadar em 
lagoas infestadas. 

Evitar andar descalço e 
nadar em lagoas nos 
horários mais quentes do 
dia. 

e) Cisticercose Taenia saginata 
Ingestão de carne 
crua ou mal 
cozida. 

Saneamento básico 
adequado e não ingestão 
de carne de procedência 
desconhecida. 

  
04. Com relação aos vários grupos de invertebrados, é correto afirmar que os  

a)  platelmintos e nematelmintos possuem representantes de vida livre.    
b)  espongiários são móveis e sobrevivem em água salgada e doce.    
c)  moluscos, artrópodes e equinodermos possuem esqueleto externo.    
d)  anelídeos e platelmintos são os únicos que têm o corpo segmentado.    

  
05. Para onde vão as larvas da lombriga e do ancilóstomo depois que entram no nosso organismo? Que 

problemas de saúde esses vermes podem trazer?  
  
06. Quais as características dos nematelmintos?  
  
07. Cite duas razões pelas quais os vermes platelmintos e asquelmintos pertencem a Filos diferentes.  
  
08. Onde vivem os Nematelmintes, vermes de corpo cilíndrico?  
  
09. Quais são os hospedeiros do verme parasita do sistema linfático humano, denominado 'Wuchereria 

bancrofti' ?  
  
10. Como o homem adquire o Amarelão?  


