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EXERCÍCIOS DE NEMATELMINTOS 
 
Q.01-A teníase, a ascaridíase e a esquistossomose são algumas doenças 
que acometem o ser humano. Essas doenças são causadas, 
respectivamente, por 
 
A) tênia, lombriga e esquistossomo. 
B) lombriga, solitária e ancilóstomo. 
C) minhoca, lombriga e tênia. 
D) filária, esquistossomo e oxiúro. 
E) esquistossomo, lombriga e oxiúro. 
 
Q.02-As doenças negligenciadas, comumente, tornam-se endêmicas 
em populações de baixa renda. Considerando o ciclo de infecção do 
agente etiológico, mostrado na figura abaixo, é correto afirmar que tal 
doença: 
 

 
A) é provocada por larvas conhecidas como cercárias. 
B) é transmitida, exclusivamente, por Aedes aegypti. 
C) é causada por agente que acomete o sistema linfático. 
D) é conhecida popularmente como pé-de-atleta. 
E) pode transmitir-se por via sexual entre pessoas. 
 
Q.03-Segundo dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, um 
quarto da população mundial sofre com ascaridíase, ancilostomose ou 
tricuríase. Esse contingente de enfermos afeta também a economia dos 
países, que investem nos tratamentos e perdem em produtividade. Isso 
porque as pessoas parasitadas rendem menos no trabalho, 
particularmente quando apresentam anemia, diarreia e cansaço. 
Assim, o dinheiro público investido em profilaxia (como saneamento 
básico) apresenta melhores resultados do que o investido no 
tratamento das doenças. 
 
As doenças em questão são causadas por 
 
A) nematódeos, que absorvem nutrientes nos intestinos dos 

hospedeiros. 
B) bactérias, que se instalam nas articulações dos hospedeiros. 
C) cnidários, que digerem a parede celular dos hospedeiros. 
D) anelídeos, que se alimentam dos tecidos nervosos dos hospedeiros. 
E) equinodermos, que se instalam nos músculos esqueléticos dos 

hospedeiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04-AVPS, feminina, 27 anos, residente na cidade de Maringá, Paraná; 
recorreu à médica de família por lesão eritematosa, serpiginosa e 
pruriginosa no dorso do pé, com três meses de evolução, que terá 
surgido após viagem às praias de João Pessoa, Paraíba. Pela clínica e 
contexto epidemiológico diagnosticou-se infecção por larva migrans 
cutânea ou bicho geográfico, foi medicada com albendazol, com 
resolução completa da lesão. Baseado nesse caso clínico, responda 
respectivamente as perguntas, marcando a alternativa CORRETA.  
 
1. Qual é o filo que o parasito pertence?  
2. Qual é o gênero do agente etiológico?  
3. Como ocorre a infecção pelo bicho geográfico?  
 
a) Nematelminthes; Wuchereria; as larvas penetram na pele.  
b) Trematoda; Trypanosoma; ingestão de ovos do protozoário.  
c) Platyhelminthes; Tubellaria; ingestão de ovos do helminto.  
d) Platyhelminthes; Taenia sollium; ingestão de cistos do helmintos.  
e) Nematelminthes; Ancylostoma; as larvas penetram na pele. 
 
Q.05-A pele humana é uma das principais vias para a entrada de 
parasitas causadores de doenças. Algumas dessas doenças são 
adquiridas pelo contato direto da pele com larvas dos parasitas, outras 
dependem de insetos que injetam o parasita na pele durante a picada. 
Doenças que são exemplos dessas duas formas de infecção são, 
respectivamente, 
 
A) ancilostomose e filariose. 
B) ascaridíase e febre amarela. 
C) cisticercose e leishmaniose. 
D) oxiurose e malária. 
E) esquistossomose e doença de Chagas. 
 
Q.06-Procurando bem 
Todo mundo tem pereba 
Marca de bexiga ou vacina 
E tem piriri, tem lombriga, tem ameba 
Só a bailarina que não tem 
Edu Lobo e Chico Buarque, Ciranda da bailarina. 
 
A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por dois 
parasitas de importância para a saúde pública: a lombriga (Ascaris 
lumbricoides) e a ameba (Entamoeba histolytica). Todo mundo, porém, 
pode-se prevenir contra essas parasitoses, quando 
 
A) não nada em lagos em que haja caramujos e possibilidade de 

contaminação com esgoto. 
B) lava muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los crus. 
C) utiliza calçados ao andar sobre solos em que haja possibilidade de 

contaminação com esgoto. 
D) evita picada de artrópodes que transmitem esses parasitas. 
E) não ingere carne bovina ou suína contaminada pelos ovos da 

lombriga e da ameba. 
 
Q.07-Falando sério, marido, acompanhe o meu raciocínio. Veja bem, 
estou falando de algo muito pessoal, é claro. Algo que diz respeito à 
minha criação, minha origem camponesa, ao meu modo de encarar as 
coisas, posição essa que nada tem a ver com nossa vida em comum, 
que eu coloco acima de qualquer questão: moro em um prédio bonito, 
em um bairro classificado de nobre pela esperteza dos corretores, mais 
interessados em jogar areia nos olhos dos compradores do que mostrar 
a realidade daquilo que eles vão comprar. Desfruto de alguma 
segurança, tenho até privacidade. Quando o calor aperta, posso andar 
pelada pela casa sem agredir a moral pública ou os olhos exigentes da 
garotada dos binóculos, certo? De nossa sacada, quando faz bom 
tempo, sinto na pele o beijo ardente de meu amado sol. Uns poucos 
vasos mirrados, maltratados, sorriem de puro contentamento quando 
lhes dou a graça de minha atenção. E só. O gotejar da chuva no 
telhado, o cheiro da terra úmida, são lembranças remotas. Sabe, meu 
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amor, não sei se algum dia você parou para pensar no assunto, talvez 
não, talvez a diferença seja mais nítida para nós, as mulheres. 
Ultimamente tenho questionado a diferença entre lar e moradia. E não 
me venha dizer que são sintomas de velhice! Apesar do atropelo 
impiedoso do novo sobre o velho, da globalização, que parece ignorar 
as diferenças individuais e culturais, da massificação, que padroniza a 
humanidade, sinto que, na cultura do povo brasileiro, demasiadamente 
jovem ainda, o conceito de lar continua enraizado em esteios, 
baldrames, telhado, pés descalços pisando canteiros fofos. Mulher. 
Terra. Fertilidade. Dá pra perceber a diferença? 

(BARROS, Adelice da Silveira. Mesa dos inocentes. 
Goiânia: Kelps, 2010. p. 43.) 

 
O texto faz referência a “origem camponesa”, que pode remeter às 
atividades rurais, ao trabalho diretamente com a terra. Há, dentre as 
doenças relacionandas adiante, uma, cuja contaminação se dá através 
da penetração ativa de larvas pela pele e que, popularmente, é 
conhecida por doença do “jeca-tatu”. Assinale a única alternativa que 
apresenta corretamente um sinônimo para a referida doença: 
 
A) Amarelão. 
B) Teníase. 
C) Cisticercose. 
D) Amabíase. 
 
Q.08- 
“MORRE O RIO DOCE, VIVEM OS MOSQUITOS” 
 
A lama da mineradora Samarco demorou algum tempo para atingir a 
cidade de Colatina – ES após o rompimento da barragem em Bento 
Gonçalves, distrito de Mariana – ES. “(...) Por estar distante da 
barragem, Colatina pôde se preparar para não depender da água da 
torneira. Todos sabiam que, quando a lama chegasse, o fornecimento 
de água teria de ser interrompido. (...) O governo precisou orientar que 
a população armazenasse água enquanto pudesse, mesmo sabendo 
que isso levaria a outro problema: a formação de um cenário 
convidativo para a proliferação do Aedes aegypti. 
(...) na mesma época confirmou-se a relação entre gestantes infectadas 
por Zika, doença transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, e fetos 
com microcefalia, condição caracterizada pelo tamanho menor do 
crânio. 
A má-formação pode provocar efeitos variáveis, entre eles déficit 
cognitivo grave, comprometimentos de visão, audição, fala e até 
convulsões. (...)” 
FUJITA JR, L. Morre o Rio Doce, vivem os mosquitos. (Adaptado) 
Disponível em: http://drauziovarella.com.br/ noticia/morre-o-rio- 
docevivem-os-mosquitos/ Acesso em nov.2016. 
 
Considerando as informações presentes no texto e os conceitos básicos 
sobre vírus, bactérias e vetores de doenças, assinale a alternativa 
correta.  
 
A) O mosquito Aedes aegypti se prolifera em frutas podres no quintal, 

aumentando a transmissão de doenças no período de 
amadurecimento de frutos. 

B) O mosquito Aedes aegypti é um artrópode da classe dos chilopoda, 
sendo o mesmo transmissor de doenças bacterianas como dengue, 
chicungunha e zika. 

C) A fêmea do mosquito Aedes aegypti é hematófaga, servindo como 
vetor para disseminação de doenças. 

D) Dengue, chicungunha e zika são doenças bacterianas que podem 
causar microcefalia em recém-nascidos. 

E) Não há relação entre estocagem inadequada de água e aumento de 
ocorrência de casos de arboviroses (dengue, chicungunha e zika). 

 
 
 
 

Q.09- 
No Brasil, a incidência da esquistossomose vem aumentando bastante 
nos estados da Região Nordeste e em Minas Gerais. Para tentar 
diminuir estes números, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou a primeira 
vacina do mundo contra essa doença. A expectativa é que o produto 
chegue ao mercado em alguns anos. 
Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 11 nov. 2013. 
 
A tecnologia desenvolvida tem como finalidade 
 
A) impedir a manifestação da doença. 
B) promover a sobrevida do paciente. 
C) diminuir os sintomas da doença. 
D) atenuar os efeitos colaterais. 
E) curar o paciente positivo. 
 
Q.10-Enterobiose, Enterobíase, Oxiurose ou ainda Oxiuríase é uma 
doença causada pelo nematódeo Enterobius vermiculares ou Oxyurus 
vermiculares. Essa helmintose tem alta prevalência nas crianças em 
idade escolar e é de transmissão eminentemente doméstica ou de 
ambientes coletivos fechados. 
Os fatores responsáveis por essa situação é que as fêmeas do verme 
eliminam grande quantidade de ovos na região perianal. Os ovos em 
poucas horas se tornam infestantes, podendo atingir os hospedeiros 
por vários mecanismos. Somente a espécie humana alberga o 
Enterobius vermiculares. 

Fonte: http://www.infoescola.com/doencas/oxiurose/ 
Acesso em 23 abr. 2016. (com adaptações) 

 
Sobre a verminose descrita acima, pode-se afirmar que 
 
A) os ovos destes parasitas são pouco resistentes e conseguem resistir 

poucas horas em ambientes domésticos. 
B) a transmissão da doença é única, e dar-se de forma direta, onde a 

criança, ao coçar a região anal, coloca a mão infectada pelo verme 
na boca. 

C) dentre as formas de prevenção, destaca-se manter o corpo 
asseado, mediante o banho frequente e o uso de roupas limpas. 
Todavia a troca da roupa de cama é irrelevante. 

D) o prurido anal, sintoma mais marcante, é localizado e não 
apresenta a possibilidade de migrar para a vagina, determinando 
inflamações. 

E) a enterobiose pode causar diarréias contendo muco, cólicas 
abdominais, náuseas, vômitos, prurido anal intenso, inflamação da 
região anal. 

 
Q.11-O resultado do exame de fezes de um garoto indicou que ele 
tinha ascaridíase, doença causada pelo parasita Ascaris lumbricoides. 
Esse parasita é um 
 
A) protozoário ciliado. 
B) animal de corpo achatado. 
C) protozoário flagelado. 
D) animal de corpo cilíndrico. 
E) animal de corpo segmentado. 
 
Q.12- 
As verminoses formam um grupo de doenças causadas por vermes 
parasitas que se instalam no organismo. São causadas especialmente 
pela falta de saneamento básico e hábitos de higiene. Os vermes 
geralmente se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também 
em órgãos, como o fígado, pulmões e cérebro. [...] 
Algumas das verminoses mais comuns são a ancilostomose, uma 
infecção intestinal causada por nematódeos e a teníase, provocada 
pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata 
no intestino delgado do homem. 

Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/ 
57-perguntas-e-respostas/34424-conheca-as-principais-verminoses- 

que-atingem-o-ser-humano. Acesso em: 17 jul. 2017. Adaptado. 
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Os vermes citados no texto têm em comum a presença de 
 
A) cavidade geral do corpo, durante o desenvolvimento embrionário, 

totalmente revestidos pelo mesoderma. 
B) três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma 

que surgem no processo de gastrulação. 
C) tubo digestório incompleto, com a cavidade digestória possuindo 

uma única abertura. 
D) sistema circulatório aberto com a hemolinfa circulando dentro e 

fora de vasos sanguíneos. 
E) túbulos de Malpighi que excretam cristais sólidos de ácido úrico, 

substância praticamente insolúvel em água. 
 
Q.13-Assinale a alternativa que associa CORRETAMENTE as 
características da Coluna 1 e os animais da Coluna 2. 
 
COLUNA 1 
I. Apresentam dois folhetos embrionários e são radialmente 
simétricos. 
II. São blastocelomados e apresentam tecidos. 
III. Apresentam três folhetos embrionários e metameria corpórea. 
IV. Não apresentam folhetos embrionários e não possuem tecidos. 
 
COLUNA 2 
A. Cnidários 
B. Platelmintos 
C. Poríferos 
D. Anelídeos 
 
A) I - A; II - B; III - C; IV - D 
B) I - A; II - B; III - D; IV - C 
C) I - A; II - C; III - B; IV - D 
D) I - B; II - A; III - D; IV - C 
E) I - B; II - A; III - C; IV – D 
 
Q.14-Em uma aula de parasitologia, foram observadas diversas lâminas 
histológicas contendo estruturas de nematelmintos e platelmintos, 
causadores de doenças em humanos. Leandro comentou que tais 
“bichos” eram responsáveis por alta mortalidade em regiões pouco 
desenvolvidas do planeta. Rapidamente foi advertido por Daniel, que o 
corrigiu, dizendo não se tratar de “bichos”, mas de vermes. O 
comentário de Daniel 
 
A) considera erroneamente que nematelmintos e platelmintos são 

pertencentes aos metazoários. 
B) desconsidera que nematelmintos e platelmintos são vermes e, por 

isso, metazoários. 
C) considera acertadamente que nematelmintos e platelmintos são 

vermes, mas não metazoários. 
D) considera acertadamente que os vermes não constituem grupos 

taxonômicos pertencentes aos metazoários. 
E) desconsidera que vermes são todos os integrantes dos grupos 

nematelmintos e platelmintos. 
 
Q.15-Assinale a alternativa correta, quanto aos poríferos, cnidários, 
platelmintos e nematelmintos. 
 
A) As esponjas pertencem ao filo dos poríferos. Possuem constante 

movimentação através de cílios e apresentam digestão 
exclusivamente extracelular. 

B) As águas vivas e as anêmonas pertencem ao filo dos cnidários. 
Apresentam digestão intracelular (células digestivas) da 
gastroderme e extracelular no tubo digestório incompleto, pois não 
têm ânus. 

C) Os Ascaris lumbricoides são vermes que pertencem ao filo dos 
platelmintos. Possuem corpos achatados com simetria bilateral e 
sua digestão é incompleta, pois não têm ânus. 

D) A Taenia saginata é um verme pertencente ao filo dos 
nematelmintos, pois seu corpo é achatado com simetria bilateral. 
Sua digestão é completa, pois tem ânus. 

E) Os corais pertencem ao filo dos poríferos. Possuem corpos com 
esqueleto calcário e sua digestão é completa, pois têm ânus. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-A Q.02-C Q.03-A Q.04-E Q.05-A 
Q.06-B Q.07-A Q.08-C Q.09-A Q.10—E 
Q.11-D  
Q.12-B 
Platelmintos e nematelmintos possuem três folhetos embrionários, 
ectoderma, mesoderma e endoderma que surgem no processo de 
gastrulação. 
 Q.13-B 
Q.14- B 
Metazoários são os animais pluricelulares, ou seja, aqueles cujo 
organismo é constituído por várias células. 
Q.15- B 
 
  


