
 

 

TM 07 - 7º ANO - HELCIO – BIOLOGIA 
 
01. A figura abaixo representa o ciclo de vida de um determinado verme. 
 

 
 

Uma das principais medidas de controle da doença provocada pelo verme em foco é  
a) vacinar a população afetada da área ribeirinha.    
b) impedir a construção de casas de barro ou pau a pique.    
c) destruir criadouros das fases intermediárias dos barbeiros.    
d) evitar contato com águas possivelmente infestadas pela larva.    

  
02. A tênia ou solitária é um verme chato causador de uma doença humana conhecida como teníase. No ciclo 

normal da doença, uma pessoa adquire o verme através da ingestão de carne mal cozida. O verme se 
desenvolve no sistema digestório do ser humano, que é o hospedeiro definitivo do verme, se reproduz e 
elimina ovos que saem com as fezes. Um ambiente contaminado com fezes de uma pessoa doente pode 
transmitir ovos para um animal, que é o hospedeiro intermediário da doença. Em um ciclo anormal da 
doença, uma pessoa pode se contaminar com os ovos que estão no ambiente, sem que eles passem pelo 
hospedeiro intermediário. 

 
Esse ciclo anormal desenvolve uma doença chamada de cisticercose. Assinale a alternativa que contenha 
o nome do verme causador da cisticercose e seu hospedeiro intermediário.  
a) Taenia solium; porco.    
b) Taenia saginata; porco.    
c) Taenia solium; boi.    
d) Taenia saginata; boi.    
e) Taenia solium; galinha.    

  
03. 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.    
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04. A tênia apresenta seu corpo dividido em partes. Qual o nome dado para a cabeça e para os anéis que 
formam o corpo deste verme achatado?  

  
05. Qual o nome da larva do esquistossomo que se desenvolveu a partir do ovo?  
 
Biologia 02. (7º ano) 
 
01. Vivemos em temos onde o intendimento a saúde e toda sua nomenclatura se faz super necessaria, visto 

que alguns seres são capazes de causar doenças, como bacterias, protozoarios ou helmitos. Conceitue o 
que venha a ser agente etiologico, vetor, profilaxia, endemia, epidemia e pandemia.  

 
02. O processo de imunização de um organismo pode ser compreendido quando um organismo adquire 

proteção imunolofica contra determinada infecção de anticorpos. Essa proteção ocorre, por exemplo, pela 
vacinação ou administração de soros, amamentação. O processo de imunização pode ocorrer de duas 
formas: passiva e ativa, diference ambos.  

 
03. Em 2018, tivemos a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A meta do Ministério da 

Saúde (MS) foi imunizar das 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.     

 
04. 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.    

 
05. 

LEPTOSPIROSE E DOENÇAS TÍPICAS DE ENCHENTES 
 

Enchentes, principalmente quando ocorrem em regiões mais carentes de infraestrutura, podem trazer 
consigo uma gama de doenças, já que conferem condições propícias para o surgimento de vetores; pois 
carregam consigo lama, lixo, esgoto e, com eles, possíveis patógenos. A ingestão de água e alimentos 
contaminados pode causar várias doenças.  

Considerando tais aspectos, é perceptível que medidas de prevenção a enchentes se fazem necessárias 
já que, além de perdas materiais, esses eventos revelam-se como um problema de saúde pública.  

Orientar a população a destinar corretamente seu lixo, evitando a proliferação de pragas urbanas; não 
ingerir água que não seja tratada nem alimentos que foram expostos à água de enchente; e investir em 
saneamento básico são algumas medidas governamentais que devem ser adotadas para amenizar o 
quadro.  

ARAGUAIA, Mariana. Leptospirose e doenças típicas de enchentes. Disponível em: 
<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/leptospirose.htm>. Acesso em: 05 maio 2019 (adaptado).  

 



Exercícios Complementares 
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Sobre doenças de veiculação hídrica, analise as afirmações abaixo e assinale a CORRETA.   
a) A febre tifoide é causada pelo platelminto Salmonella typhi, doença altamente contagiosa de 

transmissão hídrica e/ou alimentar.     
b) A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda, causada pela enterotoxina do Vibrio cholerae, vírus 

cuja transmissão ocorre, principalmente, pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes 
ou vômitos de doente ou portador.     

c) As hepatites infecciosas de características hídricas são as hepatites A e E, causadas pelo Ancylostoma 
duodenale, e estão relacionadas às condições de saneamento básico, de higiene pessoal, de qualidade 
da água e dos alimentos.     

d) A leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira interrogans, presente na urina dos ratos 
e de outros animais.     

e) A amebíase é causada pela bactéria Entamoeba histolytica, parasita eliminado com as fezes que, se 
deixadas próximas a rios, lagoas, fossas, podem contaminar a água.     

 
 
 


