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- Do Latin: viralle = veneno

- Visíveis apenas ao microscópio eletrônico 

- Nível de organização: Molecular

- ACELULARES

- Procariontes ou Eucariontes??

- São Parasitas Intracelulares Obrigatórios 

- Pois não possuem metabolismo próprio 



- Podem se Cristalizar

- Podem sofrer Mutações

- Podem se Reproduzir

- São Seres Vivos??

- Quem surgiu primeiro, o Vírus ou a Célula??

- DNA ou RNA (*)

- Específicos 

- Envelopados

- Pró-Vírus ou Retrovírus Endógenos



Os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios, que precisam 
infectar células e utilizar a maquinaria desta para se multiplicar. Sobre 
os vírus pode-se dizer que:
A) Possuem características fundamentais dos seres vivos, como 
estrutura celular, capacidade de reprodução e de sofrer mutações.
B) São seres vivos maiores que as bactérias e por isso não atravessam 
filtros que permitem a passagem de bactérias.
C) São formados por uma carapaça proteica, que envolve o retículo 
endoplasmático e possui ribossomos aderidos à sua superfície.
D) São todos parasitas animais, com alta especificidade à espécie 
animal que infecta.
E) Podem desempenhar uma função semelhante à dos antibióticos, 
promovendo a morte e impedindo a reprodução de bactérias..



Impressionados com a notícia do poder arrasador com que o vírus Ebola 
vem dizimando uma certa população na África, alguns alunos de um colégio 
sugeriram medidas radicais para combater o vírus desta terrível doença. 
Considerando-se que este agente infeccioso apresenta características típicas 
dos demais vírus, assinale a alternativa que contenha a sugestão mais 
razoável: 
a) descobrir urgentemente um potente antibiótico que possa destruir a sua 
membrana nuclear. 
b) alterar o mecanismo enzimático mitocondrial para impedir o seu 
processo respiratório. 
c) injetar nas pessoas contaminadas uma dose maciça de bacteriófagos para 
fagocitar o vírus. 
d) cultivar o vírus "in vitro", semelhante à cultura de bactérias, para tentar 
descobrir uma vacina. 
e) impedir, de alguma maneira, a replicação da molécula de ácido nucléico 
do vírus..



(Fuvest) Os vírus 

a) possuem genes para os três tipos de RNA (ribossômico, mensageiro 
e transportador), pois utilizam apenas aminoácidos e energia das 
células hospedeiras. 

b) possuem genes apenas para RNA ribossômico e para RNA 
mensageiro, pois utilizam RNA transportador da célula hospedeira. 

c) possuem genes apenas para RNA mensageiro e para RNA 
transportador, pois utilizam ribossomos da célula hospedeira. 

d) possuem genes apenas para RNA mensageiro, pois utilizam 
ribossomos e RNA transportador da célula hospedeira.. 

e) não possuem genes para qualquer um dos três tipos de RNA, pois 
utilizam toda a maquinaria de síntese de proteínas da célula 
hospedeira. 



→Estrutura: Bacteriófago











→ Importância

- Controle Biológico 

- Geneterapia

- Oncogênicos

- Associação com Antibióticos

- Doenças (Caxumba, Catapora, Febre Amarela, 
Herpes, Hepatite, Poliomielite, Rubéola, Raiva, 
Sarampo, Varíola, Dengue, Sida, Ebola, Gripe, 
Hantavirose, Rotavirose, Pneumonia...)



(Uerj) Atualmente, no Brasil, órgãos do Ministério da Saúde 
consideram como doenças emergentes ou reemergentes diversas 
infecções produzidas por microorganismos. Muitas delas são 
transmitidas ao homem por vetores animais bem definidos. Uma 
enfermidade de natureza viral cujo vetor é um inseto, uma infecção 
bacteriana cujo vetor é um roedor e uma doença causada por 
protozoário, mas transmitida por inseto, estão relacionadas, 
respectivamente, na seguinte alternativa: 

a) dengue - leptospirose – malária..

b) toxoplasmose - hanseníase – amebíase.

c) cólera - febre amarela - doença de Chagas.

d) tuberculose - histoplasmose – leishmaniose.



→ Reprodução

- DNA vírus

- fita dupla: maioria

- fita simples: Fago 174, Parvovírus...

- DNA → DNA → RNA → Proteína

- RNA vírus

- fita simples: maioria (Coronavírus+)

- fita dupla: Reovírus, Hantavírus, “Plantas”...

- retrovírus, RNA positivo e negativo













→ O Bacteriofago (Fago) se liga à célula

→ O DNA do Fago entra na célula hospedeira

→ A cápsula fica de fora e é degradada / decomposta

→ O DNA do hospedeiro é digerido

→ Novos DNAs dos Fagos se formam, utilizando nucleotídeos do 
DNA molde do hospedeiro

→ A célula hospedeira transcreve o DNA do Fago e traduz o RNA 
viral, produzindo proteínas de Fago

→ A montagem de um novo Fago se completa

→ Uma enzima codificada por um Fago causa a LISE da célula

→ Novos Fagos são liberados para o ciclo iniciar novamente



→ A Reprodução dos Retro-Vírus









Dengue, Zika, 
Chikungunya, 
Rubéola, 
Poliomielite...

Gripe, Sarampo, 
Caxumba, Raiva, 
Pneumonia, 
Hantavirose...



RNA +

O RNAm é 
idêntico ao 
RNAv

O RNAm é 
complementar 
ao RNAv



→ Principais Viroses Humanas (de acordo com suas 
principais formas de contágio)

- Contato Direto (Ar)

- Gripe

- Sars (Pneumonia Asiática)

- Ebola

- Meningite

- Rubéola 

- Catapora

- Caxumba

- Sarampo

- Varíola

- Mononucleose



- Vetores

- Dengue 

- Febre Amarela

- Chikungunya

- Zika

- DST / Transfusão / Transplante

- AIDS (SIDA)

- Herpes

- Hepatite (B, C e D)

- Condiloma Acuminado (“Crista de Galo”)



- Fecal – Oral 

- Hepatite A e E

- Poliomielite

- Rotavirose

- Congênita

- AIDS

- Zika

- Rubéola

- Hepatite B e D



- Contato com Hospedeiro Vertebrado

- Raiva ou Hidrofobia

- Gripe Aviária

- Hantavirose

- Príons

- Partículas Proteicas Infecciosas

- Mutação

- Podem se replicar

- Destroem proteínas saudáveis

- Encefalopatias Espongiformes



- Viroides

- moléculas de RNA

- fita simples

- circulares

- que não produzem proteínas 

- são dependentes do metabolismo da célula 
hospedeira

- infectam células de plantas

- não apresentam cápsula proteica 



- Emergentes

- novos vírus 

- AIDS, Pneumonia Asiática, Influenza A ou Gripe 
Suína, Ebola, Hantavirose, Chikungunyia, Zika...

- Ressurgentes ou Reemergentes

- Dengue, Febre Amarela, Sarampo...



Sobre a AIDS, assinale a alternativa incorreta.

a) O vírus da AIDS é transmitido por meio de relações sexuais 
desprotegidas, pelo sangue; e de mãe gestante para filho, durante a 
gravidez, ou pelo leite materno.

b) A principal célula atacada pelo vírus da imunodeficiência humana 
é a CD4, responsável pelas respostas imunitárias do organismo.

c) A AIDS propicia o aparecimento de infecções oportunistas e que 
podem ser fatais em razão da debilidade do organismo da pessoa 
acometida.

d) Homens homossexuais, usuários de drogas injetáveis, profissionais 
do sexo e hemofílicos constituem o grupo de risco para esta doença..



A representação a seguir sintetiza o chamado dogma central da Biologia 
celular:

Esse fluxo unidirecional de informações torna-se exceção nos retrovírus, 
como o da Aids, pois esses vírus:

a) têm a capacidade de sintetizar um peptídeo diretamente a partir do 
ADN.

b) possuem transcriptase reversa que, a partir do ARN-m, orienta a 
tradução.

c) têm a capacidade de sintetizar ARN-m a partir do ADN viral.

d) possuem transcriptase reversa que, a partir do peptídeo, orienta a 
síntese do ARN-m.

e) têm a capacidade de sintetizar ADN a partir de ARN..



Os meios de comunicação têm veiculado inúmeras reportagens em 
que equipes de saúde visitam borracharias, depósitos de ferro-velho 
e até cemitérios, eliminando recipientes que possam reter águas de 
chuva. Esta condição propicia o aparecimento das seguintes doenças:

a) doença de Chagas, encefalite e dengue.
b) dengue, malária e esquistossomose.
c) febre amarela, doença de Chagas e giardíase.
d) malária, giardíase e amarelão.
e) dengue, febre amarela e malária..



Dengue é uma doença limitada a certas áreas geográficas. Essa 
limitação deve-se
a) ao fato de a doença não ser contagiosa.
b) à falta de combate adequado ao transmissor.
c) à distribuição geográfica do inseto transmissor..
d) à inexistência do agente patogênico em regiões tropicais.
e) à ausência de alimento para o agente patogênico em certos 
ambientes.



Os vírus são entidades que só apresentam propriedades de vida 
quando estão no interior de células vivas. Fora delas, deixam de 
apresentar tais propriedades e podem até cristalizar-se, como 
os minerais. Os vírus são importantes agentes causadores de 
doenças humanas, dentre as quais podem apontar:
a) AIDS, sarampo e difteria.
b) sarampo, catapora e herpes..
c) cólera, febre amarela e tétano.
c) febre amarela, sarampo e tétano.
e) disenteria bacilar, hanseníase e poliomielite.



• Muiiiiiiiiiiitttooooooooooo
obrigadooooooooooooooooooooooo!!!!

• Cuidem-seeeeeeeeeeeeeeeeee...

• Bjsssssssssssssssssssss...


